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DICTATULUI DE LA VIENA*
•ÎN LUMINA UNOR DOCUMENTE INEDITE
RECLAMAŢIILE ROMÂNEŞTI ADRESATE COMISIEI DE OFIŢERI
DIN CLUJ

Inainte de a trece l,a analiza problemelor enunţate în titlu, se impune pentru o mai bună cunoaştere a cadrului istoric la care se referă
docwnentele propuse de noi pentru integrarea în circuitul public - să
întreprindem o scurtă retrospectivă a regimului ocupaţiei fascisto-horthyste în teritoriul cedat prin Dictat. Considerăm că :a.ceastă perioadă
cuprinde 4 etape distincte, caracterizate, fiecare, printr-o serie de măsuri
antiromâneşti specifice. Astfel, prima etapă poate fi încadrată între 1 septembrie şi 9 decembrie 1940 - perioadă în care teritoriul românesc
cedat prin Dictat a fost preluat de trupele maghiare şi s-a instalat administraţia miHtară. De. această etapă este inseparabil legată inaugurarea
regimului de teroare şi asasinat contra populaţiei române, ilustrat prin
masacrele de tristă celebritate de la Treznea, Ip, Marca, Ciumărna, Cerîşa, Hida, Dragu, Camăr 1 toate din jud. Sălaj - , şi de la Huedin,
Oradea, etc. şi prin expulzările [n masă îndreptate, în special, contra
conducătorilor fireşti ai românilor (fruntaşii politici, intelectualii şi funcţionarii administraţiei româneşti, indirferent de grad, etc.). Aceste măsuri
brutale au dus la o scădere artificială bruscă a numărului românilor
(circa 89.000 de români s-<au refugiat sau au fost expulzaţi numai în
l!J40)2.
A doua etapă a fost cuprinsă între 9 decembrie 1940 şi martie 1944,
adică de la instalarea administraţiei civile maghiare în teritoriul vremelnic cedat pînă la intervenţia trupelor germane în Ungaria. Această etapă
se caracterizează prin abandonarea, din motive de faţadă, a metodelor
radicale-recte suprimarea fizică violentă a elementului românesc majoritar din Transilvania - în favoarea măsurilor politico-administrative,
foarte variate ca manifestare, de zdrobire a comunităţii româneşti majoritare din teritoriul cedat.
• P~ntru perioada
paţie fascisto-horthystă

imediat anterioară Dictatului şi cea a primului an de ocuvezi C. Grad în Acta MP, 4, 1980, p. 645-6~1 şi Acta MP,

7, IS83, p. 333-388.

Arh. Min. Ap. N. - M. St. Mj., fond Secţia II Informaţii, dos. 914, p. 305.
idem, dos. 1008 - „Emisiuni radio pentru Ardealul de Nord (1941-1944)•,
·p. 16il--1i0 - emisiunea din 5 Ianuarie 1944
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Etapa a treia a fost cuprinsă între martie 1944 şi 23 August 1944,
suprapunîndu-se, aproximativ, cu guvernarea lui DOme Szt6jai, şi s-a
caracterizat prin înăsprirea măsurilor antiromâneşti, 'luate, evident, sub
oblăduirea germanilor, care au stors tot ceea ce se mai putea stoarce
dintr-un teritoriu vlăguit de lipsurile de tot felul, cauzate de război şi
de politica iresponsabilă a „paraşutiştilor" de la Budapesta - cum îi
numeau ungurii ardeleni pe funcţionarii din Ungaria, impuşi în majoritatea posturilor de răspundere din Ardealul cedat. In această perioadă,
semnele prăbuşirii apropiate deveniseră vizibi[e în toate acţiunile şi atitudinile autorităţilor, criza de autoritate manifestîndu-se în toate sectoarele cu o acuitate ce nu mai putea fi astunsă. Numai autorităţile militare
germane îşi continuau, aparent imperturbabi'le, actilvitateia materializată
în concentrarea tuturor evreilor din Ungaria şi Transilvania cedată în
ghetouri şi apoi, din luna mai, transportarea lor spre lagărele de exterminare din Polonia ocupată (circa 157.000 de evrei). Responsabilul „soluţionării finale a problemei evreieşti" din Transilvania era locotenentul
magistrat al Gestapoului din Berlin, Strochschneider, sosit în noaptea
de 112 mai 1944 1n Cluj3.
Peste români s-a abMut acum o nouă ca:lamitate: munca forţată în
Germania. Circa ·25000 de bărbaţi şf 3000 de fete au fost transportate în
lunile mai-iunie în Germania, guvernul maghiar găsind o ocazie nesperată de a reduce forţat numărul românilor şi, în acelaşi timp, de a se
spăla pe mîini de responsabilitatea acestei acţiuni perfide, în faţa opiniei
publice interne şi internaţionale (vezi doc. 24) 4 •
In acelaşi timp, rezistenţa faţă de ocupant a luat forme tot mai
conturate: manifeste contra regimului, fugă din formaţii[e de muncă şi
din unităţile luptătoare, refuz de încorporare etc. Pădurile, evidenţiază
o serie de documente, sunt pline de fugari care nu mai au nici o te'1mă
de jandarmeria rurală, speriată şi incapab~lă să oprească disoluţia autorităţiiG.

A patra etapă este cea a retragerii armatei şi autorităţilor: horthyste
din teritoriul românesc vremelnic 'Cedat, după 23 August, sub loviturile
răzbunătoare ale trupelor române şi sovietice pînă la definitiva eliberare
a întregului teritoriu (25 octombrie 1944). Vrînd parcă să convingă definitiv şi pe cei care mai ezitau în aprecieri'1e. lor referitoare la caracterul
ocupaţiei în cei patru ani, autoriităţile horthyste şi-ati semănat retragerea
printr-o nouă serie de fărădelegi. Aşa cum au venit, aşa au şi plecat ar spune o veche zicală populară. Astfel, la şirul ma.sacrelor din septembrie 1940 se adaugă, coincidenţă tragică, cele din septembrie
1944: Sărmaş ( 129 ri:>mâni· şi evrei-) 6 şi Moisei. ln ziua <;le 23 August
1944, 500 de români din Dej au fost internaţi şi maltrataţi, iar dintr-o
3

4
5

6

idem,
idem,
idem,
idem,

fond Secţia II informaţii, dos. 1112„ p. 77.
dos. 1260, p. 172-180.
dos. 1175, p. 251.
dos. 914 p. 8 - Lucrarea intitulată: Studiu documentar asupra atro-

C'ităţilor comise de unguri faţă de populaţia română (1940-'"1945).
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serie de localităţi din judeţele Cluj, Turda, Someş, Sălaj, Maramureş,
Bihor, sute de locuitori români au fost deportaţi în Ungaria şi Germania
(mllmai din comuna Rediu - jud. Cluj au fost deportaţi 250 de români)7.
Comandantul jandarmeriei din judeţul Someş, minat de o ură fără sens
şi limite, a lansat un ordin care, dacă timpul ar fi permis realizarea lui,
ar fi depăşit •toate crimele de pînă atunci contra românilor. Ordinul,
lansat către întreaga forţă publică din judeţ suna textual: „Toţi românii
să fie suprimaţi fără judecată, oriunde vor fi găsiţi" 8 • ln faţa acestei
atHudini, orice logică amuţeşte.
lnc-epînd de la 1 septembrie în Oradea au fost arestaţi toţi medicii
şi avocaţii români care mai rămăseseră în oraş, iar dintre şefii bisericii,
episcopul Suciu, arhimandritul Dinu, protopopii Ion Evuţeanu şi Vasile
Popovici, preotul Lupşa, canonicii Augustin Maghiaru şi Barbu precum
şi preoţii români din Bucea şi Negreni (jud. Cluj), Bratca, Ineul de Criş
şi Săbolciu, alături de primarii din comunele de pe zona de frontieră 9 •
Ţinem să precizăm că, aducînd în circuitul ştiinţific, documentele
din anexă - referitoare la perioada ocupaţiei fascisto-horthyste asupra
teritoriului românesc vremelnic cedat, nu înţelegem nicidecum că urmă
rile dezastruoase ale Di'Ctatului de la Viena s-ar fi limitat doar la durata
ocupaţiei efective (1 septembrie 1940 25 octombrie 1944). Dimpotrivă.
Urmările Dictatului s-au extins sub alte forme şi, desigur, atenuat, pînă
după Conferinţa de Pace de la Paris. S-ar da dovadă de naivitate şi
eludare a adevărului istoric, dacă s-ar crede şi ~usţine că, odată cu eliberarea teritoriului românesc vremelnic cedat, consecinţele dezastruoase
ale Dictatului au fost lichidate instantaneu. Procesul era de mai lungă
durată, mai lungă chiar decît sîntem dispuşi, uneori, să acceptăm. O asemenea neagră pagină din cronica relaţiillor intre două popoare vecine nu
se putea şterge printr-un simplu act, nici de forţă, nici de bunăvoinţă.
Actul istoric de la 23 August 1944 - se impune să subliniem aici - ,
urmat de eliberarea teritoriului românesc vremelnic cedat, a deschis şi
a impus calea rezolvării în spiritul echităţii istorice, a dreptului internaţional, a relaţiilor între cele două .popoare. Din acest moment, lucrurile
au evoluat, implacabil, spre normalizare, în pofida opoziţiei disperate a
rămăşiţelor reacţiunii maghiare.
Arătăm aici, avînd drept martor studiul întocmit în 1945 de Marele
Stat Major 10, că greutăţile nu s-au încheiat odată cu eliberarea întregului teritoriu naţional, în spatele frontului desfăşurîndu-se o asiduă activitate de reorientare politică a foştilor ocupanţi. .Astfel, un mare număr
de foşti membri ai grupărilor fasciste teroriste s-au infiltrat în rîndurile organizaţiei MADOSZ şi apdi „Uniunea Populară Maghiară", de
unde subminau, cu destul succes, eforturile autorităţilor româneşti de
lichidare a dureroaselor urme ale Dictatului, nedîndu-se înlături de la
7

ibidem, p. B-9.
ibidem.
idem, dos. 1171, p. 344 - notil.
io Vezi nota 6, dos. cit. p. 11-18.

8

9

informativă

din 15 septembrie 1944.
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folosirea „tradiţionalelor" metode ale naţionalismului iredentist: „falsi-,
ficarea şi denaturarea adevărului sub toate formele, corupţia, demagogia
~i chiar violenţa"ll.
Instalarea administraţiei militare sovietice în Ardealul de Nord (11
nov. 1944) cauzată în bună parte de tulburările provocate de reacţiunea
maghiară în spatele frontului, a reatimentait speranţele într-o revenire
la stările de dinainte de 25 octombrie 1944. Foştii stăpîni se plimbau liberi, insinuînd în faţa comandamentelor aliate că românii sînt intoleranţi şi răzbunători şi că singura cale de s'istare a retorsiunii din partea
românilor, ar fi păstrarea stării de după Dictat. Şi pentru a arăta că
timpurile rămîn neschimbate, vechea administraţie maghiară, reinstalată,
continuă persecuţiile contra românilor cu şi mai mult zel: românii care
au ajutat 1armatele soviet.o-române au fost iarestaţi şi întemniţaţi în închisoarea de la Sf. Gheorghe, autorităţile române în curs de evacuare
au fost ultragiate şi atacate cu armele; tricolorul românesc a f.ost pîngă
rit; limba română a fost interzisă în instituţiile publice din judeţele secuieşti, iar şcolile româneşti au fost închise; fruntaşii politici locali ai
românilor au fost acuzaţi, cu rea credinţă, ca avînd idei fasciste şi şovine,
~i au fost arestaţi vezi cazurile preoţilor Ioan Dragomir şi Gavril
Bălan şi al învăţătorului Dunca Gheorghe din Satu Mare; 97 de tineri
români (băieţi şi fete), din Carei, au fost predaţi în locul şvabilor pentru
a fi deportaţi în U.R.S.S. etc.
După instalarea guvernului dr. Petru Groza şi restabilirea administraţiei româneşti în Ardealul de Nord (martie ,1945), s-a inaugurat o etapă 'fundamental nouă ~n relaţiille dintre poporul român şi naţionalită
ţile conlocuitoare, concretizată într-o serie de acte normative care aveau
menirea să asigure înlăturarea oricăror piedici din calea bunei convieţuiri şi respectului reciproc dintre toţi cei care locuiesc pe teritoriul patriei
noastre. Ar fi fost de aşteptat ca, la mina întinsă de guvernul de largă
concentrare democratică condus de dr. Petru Groza - în care P.C.R.
constituia motorul transformărilor democratice ireversibile în viaţa României postbelice - , să se răspundă fără rezerve de către toţ.i cei care
pînă atunci, 15e legănaseră in iluziile întoarcerii unui timp revolut. Cei
mai mulţi au înţeles imperativul epocii şi au aderat sincer, necondiţionat,
la eforturile de înnoire democratică a ţării. Alţii, puţini, s-au opus în continuare pînă după Conferinţa de Pace de la Paris, uzînd de metoda reclamaţiilor şi insinuărilor mincinoase pe lingă comandamentul sovietic şi
reprezentanţii Aliaţilor. Eforturi zadarnice, demne de o cauză mai bună.
Adevărul istoric nu putea fi ţinut mereu sub obroc. Cine n-a înţeles
aceasta, 'în momentele de ['ăscruce ;ale istoriei, a pierdut fără drept de
apel.
Desigur, pentru actele de violenţă, fără precedent, comise asupra
populaţiei civile, s-a încercat invocarea unor palide justificări, în sensul
că totul s-ar fi datorat unor răbufniri de moment, imposibil de prevenit
11

Ibidem, p. 11.
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şi stăpînit -

deşi adevărul demonstrat al faptelor reclamă contrariul - ,
- aşa cum s-a susţinut, constant, de cei care aveau tot interesul
să ,scape de responsabilitatea lor unor împrejurări nenorocite, cauzate,
pe de o parte, de euforia colectivă de care a fost cuprinsă ,Populaţia civilă locală şi trupele maghiare ce cîştigaseră fără luptă un teritoriu îndelung jinduit, şi, ,pe de altă parte, temerii că trupele şi populaţia română vor opune o rezis'tenţă armată îndîrjită. Ori, asemenea temeri nu
s-au adeverit, Marele Stat Major român luînd măsuri drastice pentru
preîntîmpinarea incidentelor - atît între cele două armate, cît şi cu populaţia civilă maghiară rămasă pe teritoriul cedat. „Anarhia" din rîndurile armatei române, generatoare, chipurile, de mari pericole pentru trupele maghiare destinate să ocupe noile aliniamente, s-a limitat la cîteva
cazuri de părăsire a unităţilor româneşti în retragere - este vorba de
diviziile 16 şi 17 infanterie ce acopereau zona Supur-Şimleu-Zalău 12
- de către ostaşii .români (ci~a 1664 de oameni), originari din teritoriul
cedat, speriaţi de întorsătura evenimentelor şi îngrijoraţi, pe bună dreptate, de situaţia familiilor lor rămase la discreţia ocupantului răzbunător.
Şi teama lor, aşa cum au demonstrat-o evenimentele tragice din primele
zile ale ocupaţiei, era, din păcate, perfect întemeiată. Trebuie arătat aici
că „fugarii" şi-au predat, cu toţii, armele şi echipamentul unităţilor lor,
mulţi dintre ei ajungîndu-le apoi din urmă, după ce şi-au pus familiile la
datorită

adăpost.

Pentru politica guvernanţilor horthyşti ln teritoriul românesc cedat, materializată într-o serie de mlsuri discrimin·atorli de natură administrativi, economică,
socială, cu caracter net antiromânesc, caracteristică etapei a doua şi a treia a ocupaţiei conform periodizării enunţate mai înainte, nu se mai poate, însă, invoca
nici un fel de scuză.
Totul, inclusiv documentele introduse acum în circuitul ştiinţific, demonstrează
di măsurile politico-administrative luate de guvernul „statului legii şi ordinii" contra românilor au avut girul celor mai înalte autorităţi - bucurîndu-se de sprijinul
lor nelimitat - şi s-au aplicat firă cruţare, urmărind zdrobirea etnică a românilor
rămaşi pe pămîntu'l lor străbun ajuns, iarăşi, sub ocupaţie străini. Şi dacă timpul
n-ar fi ~ucrat ".împotriva lor, autorităţile ocupante s-ar fi putut feUcita pentru
„rezolvarea" problemei naţionale în Transilvania de Nord, prin dispariţia - desigur, nu prin metoda iluzionismului - a celor care aveau singura vină că erau blş
tinaşi şi majoritari, românii. Cifrele vorbesc de la sine. In numai trei ani (19401942) s-au refugiat în teritoriul liber aproape 200000 de români (circa 88500 în
1940; 36000 în 1941; 71500 în 1942) 18 vezi doc. nr. 25. Să reţinem că pînă la
31 martie 1944 se refugiaseră sau fuseseră expulzaţi 221.698 de români, judeţele
Idem, fond Armata I dos. 958, p. 514, dos. 883, p. 98-127 - Declaraţiile
de unităti (corp, divizii şi regimente), afectate de acest fenomen;
vezi C. Grad în Acta MP, 7, 1983, p. 372-373, doc. 36-38.
13 Idem, dos. 1898, p. 169-170. Arătăm aici că nu ne-am propus să ne ocupăm in mod special de problemele statistice legate de populaţie, proprietate, etc„
rezumindu-ne să le anunţăm aşa cum le-am gll.sit ln documentele publicate în
anexă. Din această cauzll., inevitabil, apar diferenţe faţl de datele definitive, rezultate ulterior din calcule riguroase, efectuate post facturo pe baza coroborArii
tuturor documentelor perioadei.
12

comandanţilor
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Cluj, Bihor şi Sălaj pcupind, in ordine, primele trei :locuri in „clasamenrtU'l" românilor dislocaţi."
Cu titlul exemplificativ, prezentAm mai jos o listă restrînsă a persoanelor din
judeţul Sălaj care au fost expulzate, internate, li s-a fixat domiciliu forţat pentru
diverse învinuiri (sabotaj, sentimente antimaghiare, pericol pentru siguranţa publică) ori s-au refugiat din cauza persecuţiilor neîntrerupte:
Zalăul 5 (Ioan Birsan funcţionar; Remus Roşca student; Ioan Oncaş meseriaş; Ioan Verdeş funcţionar; Alexandru Pop revizor şcolar şi soţia sa;
Vasile Bălănean - contabil; ar. Gheorghe Fodoreanu - fost prefect: Corneliu Sipoş avocat; Gheorghe Velea - funcţionar; Aurel Ghilea - protopop; Remus
Roşca ,...- protopop; Augustin Pintea avocat; Liviu Trufaşu - preot; Corneliu
Iuga - avocat; Ioan luga - avocat; Ioan Avram - învăţător; Vasile Albu funcţionar; Ioan Mango fost revizor şcolar; Gheorghe Lungu - învăţător pensionar; Iulian Andrei Domşa - avocat, fo.st prefect; Ioan Gheţie - avocat; Andrei
Victor - funcţionar; Corneliu Andrei - funcţionar; Augustin Nossa - funcţio
nar; văduva Nechita; dr. Ioan Danciu. Meseşeni (Gîlgău Iosif - învăţător in Pă
gaia - vez~ doc. nr. 9; fam. Agrijău - vezi doc. nr. 10); Chtlioara (Florica Ardelean - casnică - vezi doc. nr. 10; Vasile Medieşan - învăţător - vezi doc. nr.
13); Bobota (Maria Gorgan şi Lucreţia Filip - vezi doc„ nr. 10; Ilie Filip, Nicolae
Gorgan, Ioan Marchiş, Vasile Ienciu, Hie Sabo, Ioan Gherman - vezi doc. nr. 12);
Cheud (Alexandru Creţ ,_ ţăran .alături Ide alţi 100 nenominalizaţi - vezi doc. nr.
11); Simişna (Grigore Pop - vezi doc. nr. 14); Cozla (Silviu Jurj - vezi doc. nr.
15); Băseşti (Victor Marinca - proprietar de moară vezi doc. nr. 21); Poiana
Blenchii (Vasile Igna şi Gavrilă lgna - ţărani - vezi doc. nr. 6); Lozna (Gheorghe
Popan şi Vasile Pocol - ţărani - vezt doc. nr. 6); Rogna (Gavril Costin - învă
ţător vezi doc. nr. 18); Treznea (Vasile Mărcuş - notar şi soţia lui; Ananie Sabău, Vasile Romitan, Gheorghe Puradi ţăran, plus 20 de români nenominalizaţi,
Vasile Caraba - bacalaureat); 20 de români nenominalizaţi din Agrij, P4uşa şi
Sîngeorgiul de Meseş; 55 de bărbaţi şi 2 femei din· Huseni; Crasna (Alexandru Că
dariu - preot; Gheorghe Gudea - avocat, Grigore Holhoş - casier comunal.);
Buciumi (Marţian Bătărceanu - casier comunal); ~·imleu (Florian Ardelean - pensionar - vezi doc. nr. 4 şi 5); Marca (Dumitru Silaghi şi alţi 30 de români nenominalizaţi); Valcăul de Jos (Petru Fiţ comerciant);
Din plasa Jibou au fost internaţi, concentraţi sau li s-a fixat domiciliu forţat,
următorilor români din: Jnău (Ioan Cudan preot: Eliza Sabo şi Ana Berinde casnice; Grigore Birsan - plugar); Someş Odorhei (Teofil Pop - preot; Aurelia şi
Felicia Pop - învăţătoare; Aurora Pop - elevă şi Gligor Pop - plugar); Someş
Gurusl4u (Alexandru Benea - preot; Grigore Sabadiş şi Alexa Sava - plugari);
Traniş (Corneliu Longin preot; Alexandru Micu şi Samson Creţu - învăţători;
Ioan Teodor Creţ - comerciant şi Petru Inceu - plugar); Cuceu (Macovei Surdu
- învăţător - vezi doc. nr. 21); Mihai Pop - preot şi Ioan Drăgan - plugar);
Popeni (Valeriu Ciurdăreanu - preot şi Sabin Ciurdăreanu - student); Firminiş
(Ioan Rusu - preot; Ioan Porumb - funcţionar); Aluniş (Augustin Podoabă
preot); Rusia (Pamfil Pop - blănar);
In documentele identificate se află şi următoarele cazuri - reclamate - de
maltratări ale românilor din Sălaj, petrecute în anii 1940-1944: Brusturi1• (2),
Marca11 (2), Deleni18 (4), Domnin (16 vezt doc. nr. 2), Bîrsal9 (4), B4lan (l),20
Crişeni (Ştefan lloşvai învăţător) 21 , Gurusl4u (Mihai Dragne şi Ambroziu IlaV. T. Ciubăncan, în Acta MP, 7, 1983, p. 398, tabelul 10.
Arh. Min. Ap. N. - M. St. Mj„ fond Secţia II Informaţii, dos. 921, p. 17-21.
ie idem, dos. 928, p. 6.
18 ibidem.
71 ibidem.
19 ibidem.
20 Ibidem.
21 Idem. dos. 999, p. 6.
14

15
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rian),22 Buciumi (Victor Răcăşanu),23 Stfrci24 (25 de oameni pe motiv că ar fi fost
legionari), Hida (Simpetrean Maria)3 5•
In faţa acestei situaţii tragice, descrise sumar în consideraţiile de mai sus, cu
cereri de ajutor sosite în avalanşă, din toate părţile, autorităţile româneşti din
Ţară au răspuns, mobilizind la acţiune toate organele sale cu competenţă specială
(Marele Stat Major - prin Delegatul său pe lingă Comisia Mixt! de Ofiţeri Germano-Italiană din Cluj, Ministertil AfacPrilor Străine - prin consulatele din
Cluj şi Oradea -, Comisariatul. General a.l Refugiaţil!or. ServiciUll !Secret .de Informaţii, Ministerul Propagandei Naţionale în mod deosebit, postul de radio pentru
românii din teritoriul cedat. Aceste organe au primit sarcina prioritară să adune
toate dnformaţiile referitoare 'la ce se 11.ntimpla dincolo de provizoriile frontiere
impuse prin Dictat, şi să le aducă la cunoştinţa opiniei publice şi a celor două
puteri „garante".
Activitatea asiduă, de stringent interes naţiona'l, desfăşurată de aceste organe
(militare, diplomatice şi de propagandă) se reflectă, credem, suficient de convingător chiar dacă pînă acum a fost puţin cercetată, işi drept urmare, puţin cunoscută în documentele pe care le publicăm acum. Documentele reproduse în
anexă, 60 la număr, au fost identificate în Arhivele Ministerului Apărării Naţionale
- Marele Stat Major Român (Secţia a II-a Informaţii) şi pot fi încadrate, după
obiect, în două categorii distincte: l) reclamaţiile româneşti adresate Comisiei de
Ofiţeri din Cluj şi 2) emisiunile de radio pentru românii din teritoriul vremelnic
cedat, analizate în lucrarea noastră în ordinea enunţată în titlu.

L

Reclamaţiile româneşti

adresate Comisiei de

Ofiţeri

din Cluj

Una din clauzele adiacente stabilite prin Dictatul de la Viena era şi aceea
privind constituirea unor organe militare de supraveghere a respectării reciproce
de citre părţile interesate (România şi Ungaria) a clauzelor impuse prin ,,arbitraj".
Este vorba de Comisia Mixtă de Ofiţeri din Cluj, constituită din reprezentanţi militari ai Italiei şi Germaniei, puterile „garante" - comisie, care din 1943, după că
derea regimului mussolinian, a rămas exclusiv germană - şi din cei doi Delegaţi
ai state!or majore a~e României şi Ungariei.
Delegatul Marelui Stat Major Român, locotenent-colonelul Virgil Bichiceanu,
îşi avea sediul la Turda, str. Regina Maria, nr. 32, şi-n anii ocupaţiei fascistohorthyste a desfăşurat o activitate laborioasă, materializată într-un volum impresionant de reclamaţii - toate vizind situaţia intolerabiiă impusă românilor rămaşi
dincolo de noile frontiere - înaintate amintitei Comisii. Numai în 1942 şi 1943 s-au
înaintat 159 şi, respectiv, 342 de recllamaţii28, redactate pe baza declaraţiilor şi plingerilor refugiaţilor luate de: l) Asociaţia Refugiaţilor, 2) Comisariatul General al
Refugiaţilor, 3) Biroul Refugiaţilor din TUrda cel mai solicitat punct de triere a
refugiaţilor, 4) or~anele de frontieră. 5) alte servicii specializate ale Marelui
Stat
Major, incluzînd în primul rînd, Secţia a II a Informaţii şi 6) Consu'latele române
din Cluj şi Oradea - pendinte de Ministerul Afacerilor Străine. Sfera de competenţă a. acestui serviciu avea tangenţe şi cu cea a consulatelor române din Cluj şi
Oradea, cel puţin din pullJCtul de vedere al obiectului şi al verificării reclamaţiilor şi plingerilor înaintate de refugiaţi, dar numai a.a acest punct -, în rest
fiecare îşi desfăşura propria activitate, oarecum para1elă, ca organisme ce depindeau
de foruri centrale diferite (Marele Stat Major şi, respectiv, Ministerul Afacerilor
Idem, dos. 921, p. 12-13.
Ibidem.
24 Ibidem.
25 Idem, dos. 914, p. 186.
2
u Idem, p. 160 - tabelul 1 româneşti în anii 1942 - si 1943.
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străine). Pentru a se evita situaţia nedorită a reclamaţiilor duble, inaintate pe canale
diferite (militare şi diplomatice) cele două foruri se informau reciproc asupra rapoartelor şi pllngerilor înregistrate şi luau măsuri in consecinţA. Din acest motiv, intre cele 24 de documente avlnd ca obiect situaţii care necesitau intervenţii
energice am inclus şi 4 documeRte (2, 22, 23, şi 24) care nu constituie reclamaţii
ropriu-zise, ci rapoarte Iii note informative necesare pentru Tedactarea unor ulterioare reclamaţii, care privesc fenomene generale.
Notă. Facem precizarea di, întrucit număr.ul reclamaţiilor individuale este de
ordinul sutelor, noi am selectat pentru anexe numai pe cele ale românilor din
judeţul Sălaj (in actualele limite teritoriale) (vezi doc. nr. 1, 3-22.) Numai doumentele 2,2, 23 .Şi 124 se referă [a !fenomene cu caracter general \:lin teritoriul cedat
(starea de spirit a populaţiei româneşti, atitudinea autorităţilor de ocupaţie (vezi
doc. 22) regimul şi numărul taberelor, companiilor şi detaşamentelor de muncă
româneşti din Ungaria (vezi doc. nr. 23), transportarea românilor la muncă forţată în Germania, ~n vara anului 1944 (vezi doc. nr. 24.).
Din .analiza obiectului ireclamaţii[or individuale rezultă 'Că ele se referă rra:
1). Persecuţii individuale şi de natură fizică: a) omoruri (cazul a patru români din comuna Camăr - Teodor Pintea~ Petre Haidu, Dumitru Bobotan şi Ioan
Puşcaş împuşcaţi la 18 septembrie lingă Băile Zăuan) (vezi doc. nr. 1; b) maltratarea şi umilirea premilitariior din Chieşd şi Domnin (jud. Sălaj), Mogoşeşti (jud.
Satu Mare), Şoimeni (jud. Cluj), Măgura Ilvei (jud. Năsăud) - conform raportului
Consulatului român din Cluj (vezi doc. nr. 2) şi a. celor din Bobota (vezi doc. nr.

13); c) umilirea şi şicanarea celor care au îndrăznit să reclame abuzurile administraţiei cazurile preotului Dumitru Patra din Fildu de Jos (vezi doc. nr. 3) şi al
învăţătorului Iosif Gîlgău din Păgaia, originar din Meseşeni (vezi doc. nr. 9); d)
jefuirea celor care trec frontiera în România (cazul lui Grigore Pop din Simişna

(vezi doc. nr. 14).
2). Reducerea forţată a numărului românilor din teritoriul cedat prin; a)
retragerea cetăţeniei, urmată de expulzare (cazul lui Florian Ardelean din Şimleu
Silvaniei (vezi doc. nr. 4 şi 5); b) trecerea silită, a frontierei (cazul a 6 români din

Poiana Blenchii, Lozna şi Urişor, maltrataţi sălbatic şi obligaţi de grănicerii maghiari să treacă frontiera. In urma maltratărilor, Dumitru Irimuş a murit la 10
metri de frontieră, pe partea română (vezi doc. nr. 6).
3). Samat"olnicii administrative: a) distribuirea discriminatorie sa11, chiar r;irimarea cartelelor de alimente (cazul tinerilor Ioan Butaş şi Alexandru Matei din
Lozna, nedreptăţiţi chiar de reprezentantul celui mai inalt funcţionar judeţean,
baronul J6sika Janos, prefectul judeţului Sălaj, mare proprietar in Surduc (vezi
doc. nr. 7); cazul Floricăi Ardelean din Ohilioara şi al Anei Agrljău din Meseşeni
(vezi doc. nr. 10) cazul lui Alexandru Creţ din Cheud (vezi doc. nr. 11): Ilie Filip
din Bobota (evtz doc. nr. 12), Silviu Jurj din Cozia (vezi doc. nr. 15), Anica Sava
din Mesteacăn jud. Someş (vezi doc. nr. 16); b) retrageri sau refuz de brevete şi
licenţe (cazul lui Victor Marinca proprietar de moară in Băseşti (vezi doc. nr.
17); e) suspendări şi concedieri din servicii (cazul învăţătorului Vasile Medieşan
din Chilioara) (vezi doc. 13); d) amestec fn afacerile religioase (cazul notarului cercual maghiar din Rus care într-o scrisoare neoficială ii atrăgea atenţia, pe un ton ironic şi insultător la adresa demnităţii naţionale, preotului Alexandru Mureşan din
Dobrocina, că este obligat să slujească şi să apere interesele statului, nu ale credincioşilor săi, deoarece este slujbaş plătit de stat. Notă: In finalul scrisorii, '.10t<irul
işi exprima şi dorinţa ca scrisoarea să beneficieze de o largă publicitate. li satisfacem acum respectiva dorinţă! (vezi doc. nr. 8) e) concentrarea abuzivă a învăţă
torilor, fără recunoaşterea gradului de ofiţer rezervist (cazul lui Gavril\ Costin, invăţător în Rogna (vezi doc. nr. 18).
4). Deznaţionalizarea prin maghiariZarea numelor, cu utilizarea unor mijloace
administrative şi juridice elaborate de cele mai înalte 1J1utorităţi (cazul românului
Vaida Carol din Glodul Someşului (vezt doc. nr. 19) şi mai ales ordinul primpreşedintelui Tribunalului Dej către judecătoriile din jud. Someş zonă complet
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româneascA ~. prin c.are se icl.Adea dispoziţie sA fie schimbate toate numele cu renemaghiarA ale funcţionarilor publici - ordinul fusese transmis de Ministerul de Justiţie maghiar şi de Ministerul de Interne tuturor organelor judeţene cu
atribuţii de stare civilA (vezi doc. nr. 20).
5). Regimul fn taberele şi companiile de muncă - cazul Augustin Nossa, avocat stagiar în ZalAu, refugiat în România. (vezi doc. nr. 21).
zonanţă

6). Motivele refugierii în România (doc. nr. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21).

Documentul nr. 22 este un raport înaintat la 14 octombrie 1943 de Mihai
Marina, consulul român la Oradea, ministrului Afacerilor Străine, Mihai Antonescu. şi descrie starea de spirit a populaţiei româneşti din teritoriul cedat. Starea de spirit dominantă este aceea de îngrijorare datoritA: 1) risipirii speranţelor
într-o apropiată eliberare, anunţată de unele posturi de radio clandestine, ln Jurul
datei de 30 august 1943, şi 2) creşterii greutăţilor de tot felul: „Impozite mari, rechiziţiile de tot felul, golirea satelor de bArbaţi, amenzile multe lşi arată din ce în
ce mai evident consecinţele grave". Acţiunea· de pauperizare, dirijată precis de
oficialitatea maghiarA, se adinceşte şi rezultatele încep să se vadă. Nu numai mizeria fizică este în creştere. Situaţia creată aici, are repercusiuni grave şi asupra stă
rii sufleteşti a populaţiei. ln special femeile simt provara situaţiei ... Un eminent
medic român de aici îmi confirmă cu îngrijorare neurastenizarea ţărancelor noastre"27 - notează cu amărăciune consulul.
în finalul raportului, consulul, făcîndu-se ecoul sutelor de mii de români tE'rorizaţi, în permanenţă de autorităţi şi de organizaţiile teroriste, îşi exprimă îngrijorarea di în cazul unui conflict militar Intre România şi Ungari·a, inevitabil în perspectiva viitoarei rezolvări a problemei frontierelor, evenimentele sîngeroase din
toamna anului 1940 vor păll în faţa unui nou val de asasinate în masă. Presimţirea sumbră a consulului Mihai Marina avea să fie confirmată, parţial, de masacrele săvîrşite, exact un an mai tîrziu de trupele horthyste în retragere - vezi
cazurile Moise! şi Sărmaş.
Taberele, companiile şi deta~amentele de muncă româneşti au constituit în
cei 4 ani cea mai uzitatA formă de restrtngere a libertăţilor individuale, pauperizare ~conomică, umilire şi sleire fizică şi morală a românilor din +eritoriul cedat.
Consulul Mihai Marina observă, cu justeţe, în finalul raportului său (doc. nr. 23)
din 12 decembrie 1942 că „pentru ·a masca toate acestea, guvernul maghiar recurge
la formula serviciului militar, îi concentrează ca militari, îi ţine într-un' regim mai
rău ca al prizonierilor de război, îi exploatează ca muncitori in condiţii de sclavaj
~i îi batjocoreşte ca oameni".
Pentru situaţia taberelor, companiilor si detaşamentelor de muwă româneşti
identificate în anii 1942 (conform doc. nr. 23) şi 1943 - conform unei note informative din 26 iunie 194328, dăm mai jos o situaţie restrînsă privitoare la numărul
de ordine. localitatea de cantonare, efectivul şi destinaţia muncii:
A) Tabere de muncă:
1) Oroshaza - jud. Bekes (972 români din jud. Bi'"'or si Năsăud, împărţiţi în
4 companii - canalizări); 2. Nagyaszălos - jud. Ugocsa (300 români din jud. Nă
săud carieră de piatră); 3) Odoreu jud. Satu Mare (400 români din jud.
Năsăud calea ferată); 4) Misko1cz (2000 de romni 'majoritatea din Ţara Oaşu
lui - !fabrica de sticlă); 5) Cicîrlău - jud. Satu Mare (400 români - calea 'ferată); 6) Surduc jud. Sălaj (400 români - calea ferată); 7) Miskolcz (192 români
din jud. Satu Mare - fabrica de cherestea); 8) Abruszfalva - jud. Csongrăd (2500
români - canalizări); 9) Diosgyor (200 români din jud. Satu Mare - exploatare
'.!I Vezi şi C. Grad, Patru documente inedite despre situaţia românilor din circumscripţia consularii a Oradiei în anii 1943-1944, în curs de apariţie. Crisia,
Oradea, 14, 1984. Lucrarea are la bază rapoartele înaintate Ministrului Afacerilor
Străine Român, de acelaşi consul, Mihai Marina, în anii 1943 şi 1944 şi analizează

vexaţiunile de natură economică la care era supusă
textul inventat de autorităţi, al necesităţilor de război.
29 Arh. Min. Ap. N. M. St. Mj., fond Secţia II
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forestieră); 10) Marghita jud. Bihor (250 români din jud. Someş, Cluj şi NAsăud
- calea ferată); 11) Beretyoujfalu - jud. Bihor (1642 români din iud. Bihor, repartizaţi in 7 companii cu numerele 1999-2005); 12) Ajka jud. Veszprem (250 români din jud. Bihor - mină de cărbuni); 13) Oregcserto - jud. Pest (250 români
din jud. Bihor - canalizări); 14) Litev - jud. Veszprem (240 români - calea
ferată).

B) Companii de muncă
1). 1012 Elsok6zpont - jud. Szeged transferată de la Rahău - fostul jud.
Maramureş cehoslovac (220 români din jud. Bihor).
2). 1015 Mesztegny - jud. Somogy (exploatare forestieră)
3 şi 4). 1060 şi 1064 Kardoskut - jud. Csongrad (400 români - canalizări-irigaţii).

5. 6 şi 7). 1045, 1013 şi 1019 Petfilrdo - jud. Veszprem.
B). 1046 Budapesta, str. Maglodi, nr. 17 (208 români fabrica de bere).
9). 1056 Kalocsa - jud. Pest
10, 11, 12). 1001, 1002 şi 1004 Bacskertes - jud. Bacsbodrog (600 români aerodrom)
C) Detaşamentul de lucru de la intreprinderea „Hungaria" - Baia Mare.
ln 1944 au mai fost identificate compania de lucru româneasci:i - nr. 1019 din
Ileanda, ce lucra la terasamentul căii ferate, 2005 din Varpalota - jud. Vesprem
şi 2006 Tarcal jud. Veszprem.
Datorită condiţiilor inumane de muncă Şi cazare la minele de cărbuni din
Varpalota (Ungaria de vest) a izbucnit un început de revoltă a lucrătorilor din companiile de muncA româneşti şi sir'beşti tn timpul căreia solidaritatea intre companiile româneşti şi sîrbeşti, a fost desăvirŞită, obligînd conducerea minelor, in urma
unei anchete militare, să reducă programul de lucru de la 12 ore la B ore29.
Regimul dur al acestor unităţi de muncă era unul din motivul cel mai des
invocat de refugiaţi în declaraţiile şi plingerile lor adresate Comisiei de Ofiţeri.
Eficienţa acestei „metode" in determinarea exodului în masA a elementelor româneşti, in Ţară, era exploatat cu abilitate de autorităţile horthyste. După ce românii
erau chemaţi la centrele de concentrare pentru muncă, nu erau luaţi in evidenţă
zile întregi şi deci, nu primeau .drepturile de încorporaţi, fiind ţinuţi in stare de
tensiune continuă, sporită şi de zvonurile lansate de plutonierii de administraţie,
în sensul că urmează să fie duşi la minele din vestul Ungariei - locurile cele mai
grele de muncă. Aceiaşi plutonieri îi sfătuiau pe cei chemaţi -, mai în glumă, mai
în serios, - să plece in România înainte de a-şi preda ordinele de chemare, deoarece dacă vor fi prinşi la frontieră, în acest caz nu vor fi consideraţi dezertori,
ci simpli infractori de drept comun.30
Nici un procedeu de persecutare a elementului românesc nu era considerat
imoraJl. de către autorităţi. 'Astfel, printr-un decret din 6 decembrie 1943 - ziua :numelui lui Horthy - în Ungaria s-au amnistiat delictele militare, implicînd deci şi
pe românii ca.re au dezertat şi au trecut în România. Cei care au crezut in bună
voinţa neaşteptată a autorităţilor horthyste şi s-au întors unii dintre ei stătuseră
ascunşi prin păduri şi pretindeau că se întorceau din refugiu erau imediat concentraţi în unităţile de lucru maghiare, deci ajungeau exac11 in situaţia pe care încercaseră s-o evite prin refugiu sau prin ifugă. 3 1
ln nota specială întocmită de Serviciul Secret de Informaţii la 7 iulie 1944
(vezt doc. nr. 24) se arată că Ungaria profită de situaţia ivită în legătură cu trimiterile de oameni pentru muncă in Germania, aranjînd în aşa fel lucrurile prin
notarii din comune, incit să fie duşi numai românii. Nici într-un. caz nu este vorba
de plecare benevdlă, ci de muncă forţată. In acest fel, Ungaria işi realizea.zl concomitent 3 obiective: 1) reducerea numerică masivă a elementului românesc majoritar din teritoriul !cedat, printr-o mAsw-ă prezentată drept impusă de necesităţiil.e rAzIdem, dos. 914, p. 65 - Nota informativă din 19 noiembrie 1943.
Ibidem.
ai Idem, p. 75 - Notă informativă din H ianuarie 1944.
29

30
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boiului; 2) demonstraţie de loialitate faţă de Germania, căreia i se garanta, practic,
adeziunea necondiţionată in continuare; 3) responsabilitatea pentru această acţiune
era „pasată" exclusiv germanilor. „Probabil - evidenţiază nota - autorităţile germane nu cunosc dedesubt.urile acestei generozităţi maghiare perfide". Probabil
germanii nu ştiau - adăugăm noi -, dar nici nu-i interesau asemenea ,,amănun
te". Pentru ei era important, numărul şi plecarea ritmică a celor planificaţi pentru muncă „benevolă" în Vaterland. La începutul lunii iunie deja fuseseră expediate următoarele loturi: 4.000 români din gara Bistriţa, 1.500 din gara Reteag, 3.000
din gara Beclean, 4.000 din plasa Marghita, 6.000 de la Cercul de Recrutare Seini.
„Urmare a acestor stări de lucruri, in sinul populaţiei române din Ardealul de
Nord, se înregistrează o oarecare nemulţumire împotriva germanilor" . . . Expresia
„oarecare" - adăugăm noi - e un dulce eufemism, pentru a nu leza suspiciunea
celor care ne erau încă aliaţi. In nota informativă din 30 iunie 1944, atmosfera
din teritoriul ocupat, este exact surprinsă, arătîndu-se că populaţia română şi
maghiară, deopotrivă, din C~uj este nemulţumită şi ingrijorată din cauza atitudinii abuzive şi agresive a trupelor germane de ocupaţie care rechiziţi<mau tot,
cumpărînd, în acelaşi timp, toate alimentele de pe piaţă. Se comit evidenţiază
nota - aproape zilnic silnicii şi chiar furturi, mai ales îti zonele unde erau cantonate trupe aduse din Ucraina şi Crimeea. Bărbaţii şi femeile române sint transportaţi zilnic in Germania pentru lucru. In rîndurile populaţiei sînt răspîndite zilnic
manifeste comuniste care îndeamnă la revoltă. 32
La sfîrşitul prezentării conţinutului activităţii desfăşurate de Delegatul părţii
române pe lingă Comisia Mixtă de Ofiţeri din Cluj, se pune fireasca întrebare dacă
reclamaţiile adresate respectivei comisii au avut rezultate care justifică efortul
şi încrederea investite in ele. Trebuie să arătăm aici. că, aşa cum era de aşteptat,
rezultatele practice, transpuse in modificările de tratament aplicate românilor de
ocupant, au fost mai mult decît modeste. Şi nu din vina părţii române, ci din
cauza consecvenţei şi perseverenţei, demne de o cauză mai bună, cu care autorităţile de ocupaţie reluau şi diversificau metodele „consacrate" de tratare a românilor, într-o încercare dispea-ată .de a modifica realităţile etnice şi istorice din
teritoriul ocupat, !prin maşinaţiuni !politice şi diplomatice josnice.
In documentul din 19' iunie 1944 intitulat „Notă asupra situaţiei românilor din
Transilvania de Nord"•3 Secţia a II-a informaţii a MarelUi Stat Major român se
arată că nimic nu s-a schimbat în atitudinea guvernului maghiar, in pofida tuturor
intervenţiilor române, ba, mai mult, în vara anului 1944, aceasta „a dezlănţuit o
nouă campanie Ide prigoană împotriva elementului românesc, campanie ce pa.re a
lua proporţii ingr~jorătoare, cu atit mai mult cu cit comandamentul de ocupaţie
german nu intervine cu nimic în favoarea românilor din Transilvania de Nord". 34
Obligat de împrejurări, guvernul român a recurs la contramăsuri, cu grija de a
notifica, întotdeauna, Comisiei, că acestea constituie retorsiuni la măsurile aplicate
de guvernul horthyst şi că vor înceta imediat ce partea maghiară va renunţa la
măsurile respective. In acest sens, s-a înfiinţat in 1944 pe lingă Ministerul Afacerilor Străine şi o Comisie de Represalii. Să reţinem că măsurile de retorsiune au
fost aplicate de guvernul român cu reţinere şi în proporţie redusă, raportate la
măsurile autorităţilor de ocupaţie. Astfel, la măsura maghiară de rechiziţionare
între anii 1940-1943 a circa 80.000 de vite, din teritoriul cedat, plătite la preţuri
derizorii, partea română a dat o dispooiţie de retorsiune, în urma căreia s-au rechiziţionat circa 3.500 vite de la populaţia ma~ară.35
In cazul nerecunoaşterii de către -guvernul maghiar a gradelor de ofiţer şi
subofiţer de rezervă, obţinute de români inainte de Dictat, urmată de concentrarea
acestora cu gradul de soldat in detaşamentele de muncă, la intervenţiile repetate
ale părţii române, guvernul maghiar a decis să recunoască, succesiv, gradele obţinute
anterior, după absolvirea unui curs de 6 săptămini. 75 de ofiţeri şi subofiţeri ro32

Idem, dos. 1174, p. 253.
Idem, dos. 1260, p. 128-139.
34 Idem, p. 129.
35 Idem, p. 133-134.
ia
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mâni şi-au reclpAtat gradul dintr-un numAr de circa 2.200 de cazuri, deci, ceva
peste 30/0! In urma dispoziţiei date' de Ion Antonescu, Marele Stat Major a dispus
verificarea cunoştinţelor militare ale ofiţerilor şi sUbofiţerilor de rezervA maghiari
din armata românA (586 ofiţeri şi 846 subofiţeri). MAsur·a de verificare a început în
august 1943 şi s-a sistat în ianuarie 1944.36
Cu toată moderaţia de care a dat dovadA partea română în aplicarea retorsiunilor, se pare cA, totuşi, acestea au fost singurele contramăsuri relativ eficiente,
care - în toate cazuri'le cînd s-a recurs la ele - au „convins" autorităţile horthyste să-şi domolească zellul „reformator", în teritoriul .românesc viremelinic ooupat.
Dacă rezultatele practice imediate ale acestor reclamaţii au fost modeste, nu
acelaşi lucru se poate spune şi despre vaoloarea lor politică, juridicA, istorico-documentarA şi mora'lă. Ea a fost şi este indiscutabilă, demonstrind fărA putinţă de
tăgadA că singura cale de rezolvare a problemei teritoriului vremelnic cedat rAmînea lupta armată, fără nici 'lin fell. k:l.e menajamente, pină la victoria finală.
Actul istoric de la 23 August 1944, urmat de eliberarea cu mari jertfe de
slnge a întregului teritoriu al patriei,' confirmă deplin această idee.
CORNEL GRAD

ANEXE
1. CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI
Nr. 22/1

COPIE
Oradea, 12 octombrie 1943

DOMNULE COLONEL,
Referindu-mă la adresa Domniei Voastre nr..3547/1943 am onoarea a vă: face
cunoscut următoarele:
La data de 17 septembrie 1940 a intrat în comuna Camăr, judeţul Sălaj, armata maghiară. A doua zi au fost arestaţi: 1. Pintea Teodor cantor greco-catolic, cu
şase copii; 2. Haidu Petru, paznic de noapte a cărui soţie cu patru copii, s-a refugiat în ţară, iar o fetiţă a rămas în comuna Camăr la unchiul să11, Haid'I Petru; ~
Bobotan Dumitru, paznic comunal, cu trei copi, a cărui soţie s-a refugiat în ţară
cu doi copii, al treilea a rămas în comuna Camăr la unchiul său, Bărburaş Ioan;
4. Puşcaş Ioan, instructor premilitar şi cantor, cu cinci copii.
După ce au fost bătuţi pînă la sînge, au fost duşi cu; cAruţa în pădurea numită „Goarda", vis-â-v.is de băile Zăuan, unde au fost forţaţi să-şi sape singuri
groapa. Apoi au fost împuşcaţi şi înhumaţi într-o groapA comună. Nu am putut
stabili dad ulterior au fost dezgropaţi şi aşezaţi in gropi individuale.

Consul General,
/ss/ M. Marina
Domniei Sale
Domnului, Lt. Colonel VirgilJ. Bichiceanu
Delegatul Marelui Stat Major pe lingă Comisia
Pentru conformitate,

Mixtă

de

Ofiţeri

la Turda.

Şef de birou,
IordAchiţA Ştefan

Arh. Min. Ap. N. - M. St. Mj., fond
I.M.C.

Secţia

II Informaţii, dos. 914, p. 305; film

53/19 M.l.A.Z. :ie

Idem, p. 136.
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2. CONSULATUL GENERAL REGAL AL iROMANIEI
Nr. 1660/1943
Cluj, 13 aprilie 1943
Către

Ministerul Regal al Afacerilor

Străine

-

BUCUREŞTI

Domnule Ministru,
VA sunt cunoscute din rapoartelle anterioare ale acestuI Oficiu caznele la care
au fost supuşi ln grup, în cadrul instrucţiei, în anul trecut, tinerii „levenţi" români
din comunele Mogoşeşti (Magosfa'lu), judeţul Satu-Mare, Şoimeni (Solyonko) - judeţul Cluj, Chiejd (Szilagykovesd) judeţul Sălaj, Măgura Ilvei (Magura) judeţul
Năsăud, Domnin (Dabjon) - judeţul Sălaj şi Copalnic Mănăştur (Kapolnok-Monostor)
- judeţul Satu Mare.
Astfel la Mogoşeşti - după cum a stabilit mai tîrziu şi Comisia Hencke - Roggieri - tineri români militari din comunele din jur au fost înjugaţi şi puşi să tragă
ceasuri de-a rlndul la .p'lugul cu două brazde pe moşia contesei Teleki; La Şoimeni,
instructorul ungur a forţat in mai multe rinduri levenţii români să umble în
coate şi genunchi peste ogoare şi răzoare; La Chiejd, după ce, de distracţie i-a
silit să sape gropi în pAmint cu miinile, un domn comandant a prins 'patru tineri
români la grapă, mînindu-i cu biciul, pe brazdă, ca pe vite; La Măgura Ilvei, instructorul Găi Găbor a arat şi grăpat cu tineri români „lucru ce nu s-a pomenit
niciodată in lume, chiar pe timpul barbariilor şi chiar intre bolşevici" cum scria
atunci Tribuna Ardealului din Cluj, un părinte îndurerat; La Domnin, tot un comandant de levenţi (leventeoktato), a înhămat la plugul luat de la primarul român,
deşi i s-a oferit vite de jug, şaisprezece tineri români, arînd cu ei pină li s-au
umflat pieptul şi umerii, terenul de tir al comunei. „pentru a-l nivela".
In ce priveşte cazul de la Copalnic MAnăştur, iată, pentru a Vă o reinprospăta
declaraţia prezentată acestui Oficiu la 26 mai 1942 de către o delegaţie a părinţilor
tinerilor premilitari de acolo:
„Subsemnaţii părinţi, ca reprezentanţi ai familiilor noastre, declarăm unul
pentru toţi şi toţi pentru unul în numele copiilor noştr.i premilitari numiţi [evenţi,
faptul că comenduirea din comuna Copalnic Mănăştur, judeţul Satu Mare în ziua
de 23 mai 1942, în sîmbăta de rusalii, aproape ca şi in cazul de la Dumbrava
Roşie, i-a înhămat şi pe băieţii noştri\ la grapă şi la maşina de sămănat, pentru a
grăpa şi semăna un teritoriu de aproape un iugăr cadastral, pe care teren s-a
semănat săminţă de floare a soarelui, atunci cînd s-au putut căpăta animale de
tras grapa şi maşina de sămănat.
Acest fapt vi-l ·aducem la cunoştiinţă, arătîndu-vă cum ne tratează stăpînitorii
de azi ai pămîntului nostru, aducind la cunoştiinţa celor în drept acest fapt, de
cumva ni-l aflaţi de bine. Din cauza răului tratament la care sunt supuşi copiii
noştri levenţi, cei mai mulţi şi-au pus în gînd să ieie toiagul pribegiei, trecînd
dincolo la ai noştri.
Această declaraţie am semnat-o cu mina noastră proprie, confirmind, dacă e
de lipsă, cu jurămint".
Urmează semnăturile a 26 capi de familii din Copalnic Mănăştur .
(.

.).

Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
54/73-75 M.I.A.Z.-l.M.C.
35

- Acta Mvsei Porol ssensis -

Secţia

II

Informaţii,

voi. IX
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Traducere din limba german!,
3. DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR PE LlNGA
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA
Nr. 2758 din '19 februarie 1943.

Comisia de
Se

către,
ofiţeri Italo-Germană

CLUJ

comunică următoarelle:

Plutonierul de jandarmi din Fdldu de Jos, judeţul Clu.i. a declarat că nu se va
ce nu-l va vedea în lanţuri pe preotul gr. cat. Patra Dumitru din Fildu
de Mijloc, judeţul Oluj, pentru că a dat Ide urma acelora români cari au '.trecut pe
la comuna Săcueu, în România, ,un bivol :proprietatea acestui preot. 1 Intr-adevăll",
acest preot a vîndut şi a transmis legal acest bivol unui român din Morilaca, judeţul Cluj, care probabil s-a folosit de un nume fals, deoarece în comuna Morlaca
nu există numele amintit, pentru care fapt preotul nu poate fi luat la răspundere.
Motivul acestei persecuţii din partea jandarmilor contra acestui preot este cil
el a înaintat de mai multe ori plîngeri Comisiei de Ofiţeri contra bătăilor şi terorizărilor aplicate credincioşilor săi din comunele Hodişu şi Fildurile, cit şi pentru
motivul cil a îndrăznit să atragă atenţia crPdincioşilor săi din aceste comune, cA
ei pe baz·a deciziunei Ministerului Cultelor sunt îndreptăţiţi a cere ca în ~colile lor
să fie întrebuinţată limba română. Pentru a pedepsi îndrăzneala şi fapta aceasta,
jandarmii, în mai multe rînduri, au pătruns în locuinţa preotului, l-au ameninţat
şi l-au terorizat, de care fapt acesta nu s-a descurajat, ci i-a reclamat şi pe jandarmi.
Jinişti pînă

Delegatul Marelui Stat Major
Lt. Colonel /ss/. Bichiceanu Virgil
Pentru conformitate,
Lt. rz. Bug·ariu

...........

Arh. tMin.Ap.N.-M.St.Mj. fond
M.I.A.Z.-1.M.C.

Traducere din limba
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maghiară

4.
POLIŢIA

REGALA MAGHIARA -

Comisariatul din

Şimleu!

Silvaniei

Nr. 41!0 din 1940

Obiect: Justifiicarea

·cetăţeniei

lui Ardelean Florian

HOTARIRE
In baza Legii XXXVIII şi în baza par. I din ordonanţa pentru executarea
acelei legi nr. 100.000/1930 şi 101.000/1930 B. M. şi sub sancţiunea consecinţelor
legale, somez pe Ardelean Florian, domiciliat în Şimleu! Silvaniei, str. Crasna nr.
35 să se prezinte persana[ in localul oficial al acestui Comisariat, cam. 19, şi sl
justifice cetăţenia maghiară.
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Pentru justificarea cetăţeniei maghiare serveşte documentul (certificatul) de
eliberat de Ministerul de Interne Regal Maghiar. In lipsa acestuia, un
certificat de apartenenţă, cu data cea mai recentă, eliberat de o comună din interiorul ţării şi prevăzut cu clauzula de la Trianon (26 VII 1921). In lipsa certificatului de cetăţenie maghiar trebuiesc prezentate: extrasul personal de naştere, de căsă
torie şi extrasele de naştere ale copiilor minori, extrasul de naştere al soţiei şi
certificatull personal de moralitate, extrasul de naştere şi căsătorie al tatălui său
legitim. Dacă aceste documente nu ar dovedi retroactiv pină la 1852, originea de pe
teritoriul Ungariei, atunci tarebuie prezentat şi extrasul de naştere şi căsătorie a
bunicilor dinspre tată şi trebuie dovedit că bunicul dinspre tată al părţ.ii somate,
între anii 1875-1880 a domiciliat în Ungaria, a plătit impo~ite aci sau a exercitat
o ocupaţie supusă impunerii. Documentele trebuiesc prezentate în extras în limba
cetăţenie,

maghiară.

Dacă

în termen de 90 de zile socotite de la înmînare, nu satisfaceţi cele cuconform normelor privitoare la
->trăini.
nu poate fi atacată cu apel.
.jimleul SBvaniei, la 2B decembrie 1940.
această hotărîre, voi proceda în cauză
Această hotărîre fiind parţială (kozbeeso),

prinse in

/ss.'. indescifrabil
Impegat reg. maghiar de

poliţie.

Pentru conformitate,
Locot. rez. Bugariu Petru
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
1\1.I.A.Z.-I.M.C.

Traducere din limba
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5.

POLIŢIA

Comisariatul din

Şimleul

MAGHIARA REGALA

Silvaniei.

Ni;. 608/1941

HOTARIRE FINALA

In baza· par. 10 a .articolului de lege V din 1930 şi in baza punctelor a, b, şi
c din par. 13 din ordonanţa nr. 100000 B.M. pentru executarea sus citatei legi, expulzez de pe teritoriul ţării pe Ardelean Florian, domiciliat 1n oraşul Şim1eul Silvaniei, Ungaria, născut în 1911, ocupaţiunea muncitor agricol, cetăţenia română, precum şi soţia născută . . . • şi-i interzic 'reîntoarcerea _pentru totdeauna, şi..JI oblig să părăsească tel'itoriul ţării, în termen de 30 de zile socotite
de la data rididlrii Ja valoarea de 'drept a acestei hotArlri finale.
Avertizez pe cel interesat, că în cazul cînd nu va părăsi teritoriul ţării în
termenul fixat, va fi pedepsit pentru contravenţia prevăzută de ,art. 19 al ordonanţei invocate, iar dacă s-ar întoarce în ţară pe timpul opreliştei - fără autorizaţie, ar fi pedepsit pentru .contravenţia prevăzută de art. 70 al Legii XL dio
anul 1879 şi în ambele cazuri va fi îndepărtat din ţară prin escortă.
Această hotărire finală 'poate fi atacată cu apel„ in termen de 15 zille socotite
de la înminare sau publicare, care se înaintează la aceasta autoritate şi se adresează
către comisarul şef regional al pOliţiei re88.lej maghiare. In iJ.ipsl de apel, prezenta
hotărîre finală împreună cu toate actele le voi lnainta din oficiu, pentru o
crezare şi aprobare Ministerului de Interne Regal Maghiar.
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MOTIVARE:
Deoarece susnumitul nu şi-a dovedit 1n mod corespunzâtor cetăţenia străină
nici posibilitatea de trai şi astfel răminerea sa pe teritoriuil statului este periculoasă contra intereselor statului şi a ordinei publice şi astfel a trebuit să hotă
răsc conform celor de mai sus.
şi

Şimleu! Silvaniei, 15 oct. 1941
Conducătorul Comisariatului

/ss/. indescifrabil
Comisar Regal Maghiar.
Pentru conformitate,
locot. rez. Bugariu P.
idem, p. 365, film 53/27 M.I.A.Z.-I.M.C.

6.
Copie

PROCES-VERBAL
anul una mie nouă sute patruzeci şi trei luna martie ziua 11. Noi,
Florescu Victor Comandantul Companiei a 5-a Grăniceri Turda. împreună cu
Locot. Anastasiu Mihail, Comand. Plot. 1/5 Gr. Mociu şi Plot. Major de Jand. Marin Tănase, şeful secţiei Mociu, ne-am deplasat în comuna Geaca, pentru a Ceffeta
cazul de maltratare a şase refugiaţi români, de autorităţile grănicereşti maghiare, în
ziua de 9 martie 1943 şi în urmă trecuţi forţaţi frontiera, în care timp refugiatul
lrimuş Dumitru, a încetat din viaţă în urma rănilor şi maltratărilor, la 8 metri
de linia de demarcaţie pe teritoriul român.
Pentru lămurirea acestui caz am luat declaraţii după cum urmează:
Astăzi

Căp.

1. - Declaraţia refugiatului Igna Vasile.
Subsemnatul Igna Vasile de 20 ani, născut in Poi·ana Blenchii jud. Someş,
unde sunt domiciliat şi în ,prezent, de religie ort. rom. naţionalitatea română,
asupra celor întrebate declar următoarele:
In luna mai 1942 am venit în România ca refugiat, unde am stat pînă în luna
octombrie 1942. In luna octombrie am plecat d.in nou în Ungaria în satul meu,
pentru a-mi vinde averea ce o aveam acolo. Ajungînd acasă in teritoriul cedat în
comuna Poiana Blenchii, ~a două zile am fost arestat de jandarmii unguri şi cu
acte am fost înaintat la Dej pentru a fi dat în judecata Tribunalului. In ziua de
16 noiembrie 1942, am fost judecat de Tribunalul din Dej şi pedepsit la trei luni
închisoare, unde am executat şi Jnchisoarea. In ziua de '23 ianUJaT1ie 1943 am fost
eliberat din închisoare şi, pentru că nu aveam ce minca, am intrat slugă la un
proprietar român din comuna Căpi!lna - jud. Someş, unde am stat pină ln ziua
de 5 martie. In ziua de 5 martie am fost ridicat de jandarmii maghiari din comuna
Dîngău şi am fost dus din nou la Dej, de aci alţi doi jandarmi m-au adus pînă la
Gherla şi în urmă am fost adus fa Sucutard şi dat pe mina grănicerilor maghiari.
In ziua de 7, 8 şi 9 martie a.c. am fost ţinuţi de grănicerii maghiari, fără să ne
dea mincare. In ziua de 7 martie, clnd am ajuns la pichet, doi grăniceri maghiari
mi-au dat peste faţă mai multe pallme. Marţi seara /9 martie/ am fOst scoşi din
pichet, după ce mai intii ne-au legat de miini. Afară a început sA ne bată cu un
par, peste tot corpul, producindu-ne răni şi vinătăi. După ce ne-au bătut cu bita,
ne-au legist cu o sfoară de git şi trăgînd de sfoară continuau sA ne bată cu bita,
iar pe unul dintre tovarăşii mei, l-au împuns şi cu baionetele.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Consecinţele şi învăţămintele

Dictatului de la Viena. I

549

In timpul cînd ne bătea şi ne aducea spre frontieră, tovarăşul nostru, lrimuş
fiind lovit mai rău a căzut de 2-3 ori jos şi a fost tîrlt pe teritoriul
român, unde în urmă a şi murit. Cinci din noi am putut merge, n~ prezentat
la -pichet şi am reclamat cele de mai sus. Aceasta declar, susţin şi semnez prin
punere de deget.
Dumitru~

ss I gna Vasile
2. - Declaraţia refugiatUlui Tîrnoveanu Vasile.
Subsemnatul Tîrnoveanu Vasi[e de '18 ani, domiciliat şi născut în comuna
Urişor jud. Someş, de religie gr. cat. de naţionalitate română, asupra celor întîmplate, declar următoarele:
ln ziua de 24 iulie 1942, am fost refugiat în România pini Ia I martie 1943,
cind din nou am trecut frontiera în Ungaria. In Ungaria am trecut fiindu-mi dor
de părinţii mei şi cu gîndul să-mi iiau ceva din hainele mele care le aveam la
casa părinţilor. Acasă am stat două zile de la 1-3, cind am fost ridicat de j~n
darmii maghiari de la Dej. Jandarmii maghiari, m-au dus la Dej, unde am fost
închis timp de 4 zile de Ila 3-7. In ziua de 7 mart.ie, fiind încă la închisoare, am
fost bătut de nişte detectivi unul civil şt unul militar, spunînd că cine m-a trimis
pe mine în Ungaria. La aceste eu am răspuns, că nu m-a trimis nimeni şl am
venit de bună voie ca să-mi văd părinţii mei.
In ziua de 6 martie a.c. cam la ora 17, am fost adus de doi jandarmi maghiari
la Gherla şi de aci dus la. Sucutard, unde am ajuns pe ziua de 7 dimineaţa, unde
am fost daţi în primire grănicerilor maghiari.
Grănicerii maghiari în zilele de 7-9 martie ne-au pus la lucru, dindu-ne
ciorbă goală de mîncat. In ziua de 9, după asfinţit, am fost legiaţi de mină, am
fost bătuţi cu lemne ş.i cu patul armei. După puţin timp, ei trăgînd de sfoară
am căzut jos. Fiind căzuţi au sărit cu picioarelle pe noi şi cu armele, pe mine
m-a Jovit pe umărul stîng şi şold şi în cap cu lemne rupte dintr-un gard. Pe drum
aducindu-ne la frontieră, trei grăniceri trăgeau de funie înapoi şi alţii dădeau în
noi ca să mergem înainte, asta pînă la barieră, în apropiere de barieră am fost
împinşi în lac cu lemne, unde1 ·ne-au ţinut ciirca 5 minute, după ice ne-au scos de
acolo, doi dintre noi nu am mai putut merge şi ne-au obligat pe noi să-i ducem.
Din cauza rănilor căpătate nici noi nu am putut merge şi atunci am fost aduşi
pînă în deal de ditre grăniceri ş.i îmbrînciţi ne-au trecut frontiera în România.
Tovarăşul nostru Irimuş, a fost trecut frontiera în România pe braţe de grănicerii
maghiari şi dupA ce l-au trecut, l-au mai tras şi pe jos, el murind la 30 de minute.
Noi care puteam merge, am plecat spre pichet şi 1am redlamat cele ide mai sus.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi, după citire, o semnez.
3. - Declaraţia refugiatului Popan Gheorghe:
Subsemnatul Popan Gheorghe de ani 46, de naţionalitate şi origine etnică
română, de profesiune minier, nAscut şi domiciliat în comuna Lozna, jud. Someş,
căsătorit, 7 copii, declar:
Jn ziua de 27 aprilie 1942 am trecut din teritoriul cedat în România oa refu·
giat, în România am stat pînă la 12 noiembrie 1942, clnd din nou am trecut în
Ungaria pentru a-mi vedea familia, în aceeaşi zi am fost arestat de jandarmu
maghiari şi dus cu acte dresate la Dej, 'unde am fost judecat Şli condamnat la 21 zi~e
închisoare, pe care nu le-am executat, deoarece în ziua de 6 martie 1943 am fost
arestat de jandarmii maghiari şi trimis prin serviciu de transferare la pichetul de
grAniceri din Sucutard, aci am stat circa 2 ore in care timp am fost legaţi şi bătuţi
pină 1a sînge de grănicerii maghiari.
După ora 5 am fost legaţi cu sfori, cite şase, şi în lovituri cu pari şi paturi
de arme şi forţaţi să mergem la frontieră, r-efugiatull 1-rimuş Dumitru din cauza
loviturilor şi a maltratărilor nu a mai putut sA meargA; forţaţi., cu ajutorul grăni·
cf-rilor maghiari, l-am dus pe braţe plnă la linia de demarcaţie, aici a fost tirît
de grAnicerii maghiari pe teritoriul românesc, circa 10 metri de linia de demar•
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caţie. După trecere am fost lăsaţi liberi, pe teritoriul român, iar refugiatul Irimuş
Dumitru a încetat din viaţă în urma maltratărillor, iar noi ne-am prezentat piche-tului de grăniceri români din Geaca, unde am reclamat cele suferite.
Aceasta declar, susţin şi semnez prin punere de deget, neştiind carte.

ss. Popan Gheorghe

4. - Declaraţia refugiatului Foco[ Vasile:
Subsemnatul Poool Vasile de 25 ani, domiciliat în comuna Lozna jud. Someş
şi naţionalitate şi origine etnică română, de religie gr. cat. declar:
In 15 septembrie 1942 am trecut din Ungaria, ca refugiat, în România, unde
am stat pînă la data de 1 octombrie 1942, cind din nou am trecut '.în Ungaria
pentru a-mi aduce haine şi schimburi; la două zile după ce am ajuns acasă jandarmii unguri m-au şi arestat, cu acte dresate am fost trimis la Dej, judecat şi
condamnat 1a 3 luni închisoare. La data de 14 ianuarie 1943 am fost eliberat
din închisoarea de la Dej, stind acasă pînă la data de 8 martie 1943, cind din
nou am fost arestat de jandarmii maghiari şi trimis prin serviciul de transferare
la pichetul de grăniceri maghiari din Sucutard, unde am stat circa 3 ore, in care
timp am fost bătut şi maltratat pină fa· 'sînge, apoi an:i fost Jegat împreună cu ceilalţi cu sfori de miini şi gît, în loviturile ciomegelor şi. paturilor de armă am fost
forţaţi să mergem spre frontiera română.
In drum, refugiatul Irimuş, din cauza rănilor şi a bătăii nu a mai putut
continua drumul, a căzut jos, noi cu ajutorul grănicerilor maghiari l-am luat pe
sus şi dus pînă la linia de demarcaţie, aici a fost tirit de grănicerii maghiari peste
linia de demarcaţie circa 8-10 metri pe teritoriuil românesc, unde am fost lăsaţi
liberi, iar după una oră refugiatul lrimuş Dumitru a încetat din viaţă. Noi ne-am
prezentat la pichetul de grăniceri români din Geaca, unde am reclamat cazul.
Aceasta declar, susţin şi semnez prin punere de deget, neştiind carte.
ss. Pocol Vasile

5. - Refugiatul Jgna Gavrilă de 19 ani născut şi domiciliat ln Poiana Blencbll
de rel. ortodoxă declar:
Prin luna octombrie 1941 m-am refugiat din Ungaria ln România, unde am
stat pînă în luna octombrie 1942, ctnd din nou m-am dus în Ungaria ,pentru a
vinde ceva cereale şi plăti dările Ja statul maghiar, intrucit părinţii mei se refugiaseră şi ei în România; după terminarea treburilor am plecat sA revin in România, insă am fost prins de jandarmii maghiari. Cu acte dresate am fost trimis la
Dej, unde ,am fost judecat şi 'COndamnat ia una lună închisoare, de unde iam fost
eliberat la 16 decembrie 1942, cînd am rămas acasă pînă la data de 5 martie 1943,
cînd din nou am fost arestat de jandarmii maghiari şi trimis prin serviciul de transferare la pichetul de grăniceri Sucutard; la pichetul maghiar am stat pină in
ziua de 9 martie 1943 în care timp am fost bătut şi maltratat pînă la sînge, ln
aceeaşi zi pe la orele 18 am fost legat de miini şi git cu sfori, împreună cu ceilalţi refugiaţi, şi în 'loviturile ue ~iomege şi paturile pe arme am fost aduşi 1a
frontiera română.
In drum spre frontieră, refugiatul 1Irimuş Dumitru din .cauza rănHor şi a
maltratărilor a căzut în nesimţire, cu ajutorul nostru şi al grănicerilor inaghiari
cu greu l-am putut duce pînă la linia de demarcaţie, aici a fost tlrit de grănicerii
maghiari peste linia de demarcaţie circa 8-10 metri in România. Am fost lăsaţi
liberi, iar după o oră, Irimuş Dumitru a încetat din viaţă, iar noi ne-am prezentat
pichetului de grăniceri români Geaca, unde am reclamat oazul.
Aceasta declar,. susţin şi semnez propriu.
ss.
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Concluzii:·
Din

declaraţiile

de mai sus reies

următoarele:

Indivizii de mai sus, refugiaţi de mult timp pe teritoriul român, şi in urmă
fiind cuprinşi de dorul de familie şi avere au trecut din nou în Ungaria. Ajungînd
Ia casele lor au fost arestaţi de jandarmii maghiari, daţi în judecată şi pedepsiţi
de la o lună închisoare pentru trecere c!landestină a frontierei. După executarea
închisorii au fost puşi in libertate. Deci, pentru infracţiunea comisă şi-au primit
pedeapsa meritată. ln luna martie 'din ordinul autorităţilor maghiare au fost ridicaţi
şi prin transferare din post in post, au fost aduşi la frontieră la pichetul de gră
niceri din Sucutard.
La pichetul de grăniceri maghiari au fost ţinuţi 1-3 zile pînă s-a strîns
întreg lotUll, pe care intenţionau să-l treacă în mod forţat peste frontieră. In timpul
cit au stat la pichet au fost supuşi Ia munci grele, bătuţi şi maltrataţi în mod
barbar pînă la sînge. ln ziua de 9 martie spre seară refugiaţii au fost l[egaţi de
mîini .!ii toţi laolaltă de gît şi traşi forţat spre frontieră; în timpul pînă a ajunge
la frontieră au fost bătuţi cu diferite obiecte contondente şi cu paturile armelor.
Refugiatul Irimuş Dumitru şi Igna Gavrilă fiind bătuţi mai grav au căzut de
multe ()ri în nesimţire şi forţaţi cu lovituri, au reuşit să-i ducă pînă în apropiere
de linia de demarcaţie. Aici Irimuş Dumitru a căzut în nesimţire şi grănicerii
maghiari, tîrîndu-rr, l-au trecut linia de demarcaţie în România cam la 10 metri
de frontieră, după care au dispărut. Refugiatul Irimuş după 30 minute a încetat
din viaţă, iar restul de refugiaţi bătuţi grav au putut să meargă pînă la pichetul
de grăniceri români din comuna Geaca, unde au reclamat cele de mai sus.
Refugiaţii se ,,or interna în Spitalul de Stat Mociu, unde li se vor face certificatele medicale din care să se constate leziunile provocate în urma maltratărilor
suferite pe teritoriul maghiar. Certificatul· medico-legal cu autopsia cadavrului refugiatului lrimuş Dumitru este întocmit şi se anexează la procesu'! verbal de
cercetare a cazului împreună cu comandantul companiei de grăniceri maghiar.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal spre cele legale şi care
se semnează de cei in drept.
Comandantul companiei a 5-a Turda
Căpitan /ss/. V. Florescu
Asistenţi:

Comand. Plot. 1/5 Gr. Mociu
Locot. /ss/. Anastasiu Mihail

Şeful Secţiei

Jand. Mociu
ss. Marin Tănase

Pentru conformitate: L.S. Lt. Bugariu Petru
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
61/25-31 M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. 914, p. 113-116; film

Traducere din limba germană
DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
PE LINGA
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA

Nr. 2207 din 26 mai 1942
Alfred Negulescu
cAtre Comisia de ofiţeri

Căpitanul

italo-germană

Cluj.

Se aduc la cunoştinţA următoarele:
Tinerii Butaş Ioan şi Matei Alexandru, ambii din comuna Valea Loznei, judeţul Someş, au fost angajaţi de brigadierul Husar la tAiatul lemnelor, pe moşia
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baronului Josika din Surduc. Li ~ promis un salar de 2 pengo şi 30 fiilleri şi
1/2 kg făină pentru un metru .cub. Ei au lucrat peste două luni de zile şi cînd
li s-a plătit salariUl, au primit numai un pengo 10 filleri pentru metru cub şi
din făina promisă, ;nimic. Prin faptul ci li s-a promis făină de la baron, li s-a
tăiat raţia cuvenită lor de la comună, au rămas fără nici o posibilitate de existenţă. Toate încercările lor de a primi făina promisă au rămas ~darnice. In plus,
au mai fost şi insultaţi.
Este un nou caz din care se evidenţiază că ramânilor din Ardealul de Nord
nu li :;e acordă nici un fel de drept.
Delei:i:atull Marelui Stat Major
Căpitan

/ss/. Alfred Negulescu
Pentru conformitate,
Lt. rez. Bugariu P.
Arh. Min.Ap.N., M.St.MJ., 'fond
M.I.A.Z.-I.M.C.

Secţia

IJ:l

Informaţll,

dos. 914, p. 145; fi1lm 52/26

8. 1449/1942

Copte

Domnului,
Alexandru

Mureşanu,

preot greco-catolic
Dobrocina.

Referindu-mă la trecerile religioase din comuna Dobrocina, intîmpllate in Dobrocina în ultimul timp, pentru ultima oară atrag atenţia Sfinţiei Voastre, asupra
naturei confidenţiale a trecerilor religioase, stabilită printr-<> lege adusă chiar de
conaţionalli Sfinţiei Voastre. In sensu'! acestei legi, publicarea de pe amvon ia
unor astfel de chestiuni, constituie violarea unui secret oficial şi dacă, din acest
motiv, veţi avea neplăceri, aceasta să v-o atribuiţi numai Dvs. Vă atrag atenţiunea
că un preot care are salar de [a Stat, este obligat nu numai să se abţină de la
astfel de manifestări, dar este chiar obligat să aibă in vedere interesele statului,
deoarece propaganda făcută de Dvs. in comună, mergînd din casă in casă şi injurînd „credinţa ungurească" şi numind „blestemaţi" pe credincioşii acestei credinţe,
adică pe unguri, constituie nu numai crima de ofensă a religiei, dar şi crima les-naţiunei. Binevoiţi a continua ..... 7
Ca post-scriptum: Vă mai atrag atenţiunea că această lege, cu un trecut nu
prea glorios, a fost adusă de Statul Român în timpul cind reprezentanţii bisericilor
româneşti au căutat să exploateze cit mai mult binefacerile lor, ceea ce ei in cei
22 de ani trecuţi au şi făcut. Dacă Statul maghiar a menţinut in părţile ardelene
aceasta lege, .a făcut acest lucru numai !pentru dl ·a voit, prababil, să 'beneficieze
de avantajele legii, edidl ·vorba românului: „Ochi :pentru ochi şi dinte pentru dinte".
Avind în vedere că scrisoarea mea nu are 'Caracter confidenţial şi nu are
o formă oficială, nu, voi avea nici o obiecţiune de făcut dacă i se va da cea mai
largă publicitate şi dacă va fi comunicată credincioşilor, chiar de pe amvon. Singura rezervă pe care o fac este ca conţinutul! ei să nu fie deformat. Eu am o copie
a acesteia.
Ruşi,

7 februarie 1942.

/ss/. Laszlo, notar cercual
Pentru conformitate,
Plot, Mj. St. Antonescu

Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj„ fond
M.I.A.Z.-1.M.C,

Secţia

II

Informaţii.

dos. 914, p. 41; film 53/7
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9.
Copie
DECLARAŢIE

Subsemnatul Gilgău Iosif, învăţător refugiat din comuna Păgaia jud. Sălaj,
cu data de 22 august 1942, asupra motivelor .cari m-au determinat să mA refugiez,
declar următoarele:
a. Din cauză că în ziua de 5 august 1942 am prezentat comisiei Germano-Italiene, cu ocazia sosirii acesteia in Z.alău, atrocităţile ce le folosesc wigurii împotriva elementului românesc, în preziua de 5 spre 6 august, în trenul accelerat de
pe linia Crişeni-CaTei, detectivii puşi IJ.ia. cale m-au scuipat, m-au băgat în closet
sA mănînc fecale, m-au bătut, înjurîndu-mă cu cele mai triviale cuvinte. La un
moment dat, m-au prins şi m-au ridicat să mă arunce din tren, fapt care s-ar
fi întîmplat dacă nu interveneau nişte soldaţi români născuţi, care îşi făceau stagiul în armata maghiară.
b. Acelaşi grup m-a urmărit la Tăşnad, cind m-am dat jos din tren, urmă
rindu-mă prin viile TAşnadului.
c. Prefectul jud. Să[aj, baron Jozika Janos, a telefonat primpretorului Santha
din Tăşnad, punîndu-i în vedere că „învAţAtorul din PAgaia a blamat întreaga
Ungarie, ieri în faţa Comisiei Germano-Italiene (şase august 1942). Domnul primpretor Santha dă instrucţii domnului primnotar Gagyi Istvan, care în ziua de fi
august 1942 fusese chemat la Tăşnad, iar acesta cînd se înapoiazA, mă invită la
locuinţa pTimarului comunei PAgaia, Szabo Karoly, şl nu la primărie, deşi aveam
chestiuni oficiale de aranjat. Preotul român Ghila Alexandru şi femeia Căţenaş
Ecaterina, trimit în 'urma mea clţiva ţărani români (Chioran Petru, Sandor Gheorghe), fiindcă bănuiau că notarul cu primarul voiesc să mă bată. In locuinţa primarului, pentru motiVllll că m-am plins Comisiei Germano-Italiene, cu cele mai triviale înjurături la adresa mea şi a Comisiei, mă tratează notarul. Primarul cerea
mereu voie rea să i se îngăduie să-mi dea o palmă, ca să arate că mă poate omorî
numai cu o palmă. Sunt băgiat în camera a doua, deoarece în prima cameră veneau
mereu ţărani. Acolo notarul continuă cu aceleaşi josnice înjurături, întrebîndu-mă
mereu că mi-a dat el voie să merg să mă pling Comisiei. Subnotarul Gagyi Jeno
şi primarul Szabo Karoly intră înăuntru şi de comun acord află bine să nu-şi
murdărească miinile cu „un om murdar" şi tmf propun să merg de aici înainte să
cer pîine de la nemţii şi italienii din Comisie, căreia m-am plins, să merg în
Rusia, în Germania, în România, pentru că ei ml vor băga in mormint de viu.
d. ln ziua de 7 august, notarul Gagyi Istvan, (lupă ce în 6 august ii predase
foile de măcinat lucrate de mine, raportează fals primpretorului că PU aş fi lipsit
de la maşina de treierat peste trei zi'le, fără aprobarea lui, deci urmează ISA fiu
deţinut. In acelaşi raport, pentru ca să aibă alt motiv, spune fără nici o dovadă, că
aş fi sionist.
e. ln ziua de 9 august 1942 plec la Oradea Mare. In 'lipsa mea, uşa şi geamurile sunt sparte, arhiva şcoalei distrusă, iar jandarmii cu primarul, ca·re înscenase aceasta, îmi fac proces. ln ziua de 13 august a.c., jandarmii din Crasna primesc ordin să mă caute în comuna natală, Căţelul - Sălaj. Aceştia sosesc în seara
zHei de 15 august în ·comună şi mă caută iarăşi noaptea, ca să nu mă vază nimeni.
f. Locuitorului Gilgău Gavril din Căţelul Român - Sălaj, care fusese în ziua
de 5 august la Comisie, U spun jandarmii că va fi vai de toată familia mea, deoarece m-am plins Comisiei, făcind de ris administraţia ungară.
Femeia Căţenaş Piri şi fiica sa sunt arestate, înjurate în fel şi chip, iar mai
nou trebuie să se prezinte în faţa jandarmilor şi a primarului în fiecare zi, numai
pentru faptul că am locuit la ele în timpul cind am fost învăţătoc în PAgaia. ln
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aceeaşi

scrisoare, fiica lui Căţenaş Piri imi scrie că lor li se confiscă averea din
cauza mea şi daci ar pune mina pe mine, m-ar omori imediat. Totodată îmi scriu
ca să nu il.e trimit nici o scrisoare, fiindcă acum ele trebuie să sufere pentru mine.

Pentru conformitate
Loc. rez. Lutz Ernest

semnătura

ss. Gîlglu Iosif
inv. refugiat

10.
Traducere din limba

DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
pe lîniză
COMISIA DE OFIŢERI GERMANA - CLUJ
Turda, Str. Regina Maria No. 32
Telefon: 230

germană

No. 2721 din 17 Februarie 1943

CATRE
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA
CLUJ
Pentru

ştiinţa

Domniei Voastre

ş1

spre documentare

generală,

se comunici

următoarele

1. - Femeia Ardelean Florica din Chilioara, judeţul SAiaj, cu 2 copii s-a
refugiat - pe la :mijlocul lunii iulie 1942 - in România şi declară:
„Cînd am solici~at notarului, să-mi dea ajutorul de război cuvenit după soţul
meu concentrat, m-a c.lat afară pe mine şi încă alte 12 .femei şi ne-a ameninţat,
că va pune jandarmii ~ă ne bată.
Ne-a trimis la Antonescu să primim ajutorul de război. - De faţă cu mine
au fost atunci femeile: Horincaş Cornelia, Concear Ana, Păcurar Maria, Creţ Lucreţia şi altele."
2. - Femeia Maria Agrijău, din comuna Căţăluşa, judeţul Sălaj, declară:
„M-am refugiat, deoarece autorităţile ungare m-au ,persecutat. - Mi-au luat
toate bonurile de alimente şi mi-au spus să vin la soţul meu in România, deoarece
eu în Ungaria nu mai am nici un drept.-"
Soţul

Anei Agrijău îşi exercită azi meseria în România.
Ca martori indică pe: Buj Dumitru, Buciuman Simion, Bucium.an Petru şi
Dehelean Ana 'din Căţăluşa, jud. Sălaj.
Este de menţionat, că femeia a lăsat în Ungaria o avere in valoare de jumă
tate milion lei.
3. - Femei[e Gorgan Maria şi Filip Lucreţia din comuna Bobota,
declară, de asemenea, că autorităţile maghiare nu le-au dat alimente şi
ca să vină în România la bărbaţii lor.-

jud. Sălaj,
li s-a spus

4. - Cazurile înşirate mai sus demonstrează în mod evident, sistemul adoptat
de unguri pentru persecutare şi alungarea elementului român din Transill.vania de
Nord.

Delegatul Marelui Stat Major
Locot. Cdlonel
/ss/ Bichiceanu Virgil
Pentru conformitate
L.S. Locot. rez. Bugariu Petru
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.AZ.-1.M.C.

Secţia

II

ln!formaţii,

dos. 1072, p. 7; film 62/17;
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11. Copie

BIROUL REFUGIAŢILOR,
DE PE LINGA
PREFECTURA JUDEŢULUI CLUJ-TURDA
DECLARAŢIE

Subscrisul Creţ Alexandru, de profesiune plugar, fost cu domiciliul în comuna
Cheud, jud. SAlaj, nlscut în comuna Cheud., jud. Sllaj, în anul 1906, de religie
gr. cat. şi origine etnică română, avînd avere (casă, grădină şi patru iughere de
pămînt), declar următoarele asupra cauzelor refugierii mele din Ardealul de Nord,
aflat vremelnic sub ocupaţiunea maghiari.
Numele preotului - Sosa Ilie; primar - ţ'ărcaşu Vasile; numărul fumurilor 360; români - 354; unguri - 6.
S-au refugiat din comună circa 100 de români; In şcoală se predă în limba
ungurească.

Au fost bătuţi de către jandarmi: Luţ Vasile, Pop Aurel, Mercea Vasile, în
ziua de Rusalii a.c. fiind scoşi din biseri'că, pentru că nu s-au dus la lucru, la ridicarea malurilor văii în acea zi.
Au murit din cauza foamei Ghimbuluţ Vasille şi Fărcaş Simion, din cauză că
li s-au dat ratiile cu întirziere de 15 zile.
Păşunatul comuniai! a fost luat de fostul proprietar, un căpitan în armata ungară. A fost luat dreptul de prăvălie de Ia Nanea Gheorghe şi s-a dat unui român
Rus Petru, trecut la legea ungurească.
In anul 1941 s-a lăsat de persoană 200 kg grlu; In anul 1942 cite 20 kg de
persoană pe lună, plus pentru însămînţare.
M-am refugiat in ziua de 3 septembrie 1942 şi voi pleca la Sibiu.
Am venit din cauza foamei, căci nu primesc decit cite 5 kg făină pe lună de
persoană, iar de lucru nu primeam nicăieri, clei se angajau numai unguri la
lucru, iar pe noi ne duceau forţat la muncă de folos obştesc.
Fac parte din Divizia 4 tunuri munte.
Dată

/ss,'.

Creţ

în Turda, la 9 septembrie 1942.
Alexandru
Pentru conformitate,
Locot. rez. Bugariu P.

Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

12. Traducere din limba
DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
pe lingă
COMISIA DE OFIŢERI GERMANA - CLUJ
Strada Regina Maria nr. 32,
telefon 280'

dos. 914, p. 380, film 62/11

germană

Nr. 2514 din 8 ianuarie 1943
Dell.egatul Marelui Stat Major

CATRE
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA
CLUJ
Filip Ilie de profesie plugar, refugiat din comuna Bobota,

judeţul Sălaj,

de-

clară:

„M-am refugiat în ziua de 21 august 1942 din cauza şicanelor şi a foametei.
M-am dus la Bistriţa, judeţul Năsăud, ca să-mi caut de lucru; însă nu am gisit şi
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am venit lnapoi în comună. Notarul m-a acuzat că eu am voit să plec în România
şi am fost dat la jandarmi, cari m-au obligat să mă prezint la postul de jandarmi
de două ori pe săptămină.
Cu două săptămini înainte, pe la 7 VIII 1942, a fost bătut foarte grav Hosu
Nicolae de către jandarmi, sub pretextul că nu ar fi avut griul aşezat la 100 m
distanţă de casă, ceea ce nu era adevărat, dUJpă cum s-a constatat ulterior 'de
către o comisie. Jandarmii l-au bătut numai pentru dl a fost denunţat de notar,
fără însă de a se fi cercetat cazul în prealabil. Notarul l-a denunţat numai de
aceea că nu l-a împrumutat .cu 1000 de pengo.
Biserica a fost minată de către armata maghiară.
In comună, ungurii au făcut încercări de maghiarizare şi jandarmii au interzis
să se vorbească româneşte.
Ungurii nu recunosc gradele avute in armata română.
Notarul - care este ungur - se poartă foarte urît cu popu'1aţia românească.
Inaintea cedării Ardealului de Nord aveam două prăvălii româneşti în comună, însă un comerciant s-a refugiat, iar lui Talpoş mie i s-a iuat brevetul.
Acuma avem trei prăvălii ungureşti in comună.
Premilitarii sunt bătuţi crunt la premilitărie şi le este interzis să vorbească
româneşte. De vreo două săptămini (la începutul lui august) au fost duşi la
Supurul de Jos, unde au fost puşi să măture străzile. Românii premilitari sunt
separaţi de unguri.
Ca martori pentru cele declarate mai sus indic pe refugiaţii: Gorgan Nicolae,
Marchiş Ioan, Sabo Ilie. Gherman Ioan şi landu Vasile din comuna Bobota."
Onorata Comisie este rugată să binevoiască a cerceta - în comuna amintită situaţia de fapt şi a ne comunica rezultatU\l.
Delegatul Marelui Stat Major
Locot. Colonei
/ss,'. Bichiceanu Virgil
Pentru conformitate,
Locot. rez. Bugariu Petru
Arh. Min,Ap.N.-M.St.Mj., fond

Secţia

II Informaţii, dos. 914, p. 366; film 53/21

M. I AZ.-1.M.C.

13. DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
pe lingă
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA

Nr. 2515 din 7 ianuarie 1943
Delegatul Marelui Stat Major

CATRE
COMISIA MIXTA !TALO-GERMANA
Medieşan Vasile, 'lnvAţAtor, refugiat din comuna Chilloara, judeţul Sălaj, asupra cauzelor refugierii sale, declară următoarele:
„în ziua de 30 mai 1942, în callitate de invAţător in comuna Chilioal"'a mi s-a
făcut o inspecţie şcolară din partea revizorului maghiar. La inspecţia aceasta s-a
găsit la vreo 15 ellevi, 15 bucăţi oaiete vechi, pe verso cu hal"ta României iVIari.
Un exemplar a fost confiscat şi trimis pretorului de plasă, care, la rindul său,
a trimis caietul jandarmilor, cu ordinul de a-mi face percheziţie domiciliară şi
în acelaş timp pentru caietele şcolare să-mi dreseze aicte pentru dare în judecată.
Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, din cauza caietelor mi s-a dresat un
proces verbal.
Nu am fost citat niciodată în faţa instanţelor ;udecdtoreşti, dar, în schimb,
în ziua de 11 VII 1942 Ministerul prin ordinul nr. 116524/1942 lmi face cunoscui
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cA mA suspendA dln servld. TotOldatl a trebuit sA restitui suma primltA drept salariu pe luna iulie. Luindu-mi""Se dreptul de a mai fUncţiona ca invAţAtor şi neavlnd
nici o altA avere, am fost silit sA trec frontiera.„
RugAm Onorata Comisie de a supune acest caz unei cercetAri personale şi a
ne comunica rezultatul.DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
Locot. Colonel
ss. Bichiceanu Virgil
Pentru conformitate:
Locot. rez. Bugariu Petru
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. 914, p. 367, film 53/23;

14. Copie
DECLARAŢIE

Subsemnatul Pop Grigore, născut în anul 1905 la 2 I, în comuna Simişna nr. ~fl5,
declar urmAtoarele:
Venind în ziua de 21 IV 1942, noaptea, .cu trenul pin.li la Apahida şi dindu-ne
jos din tren, au venit tloi sOldaţi unguri şi ne-au dus la corpul de gardA din
Apahidia. Acolo ne-au percheziţionat toate bagajele, de la cari mi-au luat două
plapume, o vadrA şi 50 de pengo, Apoi ne-au însoţit pin.li la graniţA şi ne-au arătat
drumul pe unde sA mergem .
Aceasta îmi este declaraţia pe care o semnez.
jud.

Someş

/ss/. Pop Grigore
Turda, la 24.IV.1942
Elev plut. T.R.
/ss/. Frauenhoffer M.
Acelaşi

lucru declar

şi

eu,

Raţiu

Floarea, tot din comuna Şimişna.
/ss/. Raţ Floarea

Pentru conformitate
Bugariu Petru
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.1.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii.

dos. 914, p. 312, film 62/85

15. Copie
DECLARAŢIE

Subsemnatul Silvan Jurj din Cozia (Kaschia) judeţUll Someş, declar urmă
toarele:
Am .cerut primarului comunei sA-mi dea şi mie făina, aşa cum dA şi la alţii,
deoarece am şi eu trei copii. Primarul, care este ungur, cu toate cA comuna este
românească curat, mi-a spus sA merg sA cer fAinA de la porcii de români. Subsem-
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natul am insistat sA mi se dea şi mie d'Ainl, insA priman!I. a chemat, pe jand111rmi care m-au legat şi m-au ibAtut, iar apoi mi-au dat drumul spunlndu-mi cA
mă vor duce la Budapesta.
De frică sA nu fiu dus !la Budapesta şl nemaiputlnd suporta batjocura ·la c.are
eram expus în fiecare zi, ml-em IAsat nevasta şi copiii plîngind şi m-am refugiat
ln România.
/ss/ Silvan Jurj.
Declarat în faţa mea
cpt. ss. Negulescu;
la 27 ianuarie 1942
refugiat la 23. I.
Pentru conformitate,
Lt. rez. Bugariu
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
f\U.A.Z.-I.M.C.

Secţia

II Informaţii, dos. 914, p. 134; film 52/24

16. Copie
DECLARAŢIE

Subsemnata Sava Anica, născutA Papiţa, de 32 .de ani, din comuna Mesteacăn
(Kisagires) judeţul Someş, refugiat! în ziua de 27 auglist 1942, declar următoarele:
In _ziua de 26 august 1942, prezentlndu-mă ila notariatul RAstoci (Hosszurev)
pentru a-mi achita impozitul şi deschizîndu-mi portmoneul, scriitorul (secretarul)
notarului a observat în portmoneul meu nişte bani româneşti vPchi (patru piese
ele cite 2 lei de niche,l, scoşi din circulaţie) .pe care îi aveam încă dinainte de
1940. Secretarul m-a întrebat dacă mai am acasă bani româneşti. I-am răspuns că
nu am.
Abia sosind acasă, în momentul cind vroiam să intru. m-au ajuns de pe
urmă jandarmii, -ca.re au intrat în casă şi au percheziţionat totul, pină tn cele
mai mici amănunte. Intr-o ladă 'au găsit încă două piese de dte 2 ·lei, vechi, de
nichel, pentru care motiv m-au bătut, lovindu-mă cu patul armei în piept, căzînd
la pămint.
Continuînd percheziţia, au găsit într-o altă [adă rpatru bucăţi panglici tricolore,
pe care le-am descusut imediat la intrarea unguri1or, de pe costumul naţional al
fetiţei mele. Imediat m-au legat icu lanţ de rmini, m-au bătut, mi-au pus 'bani
şi panglicile în mină şi m-au purtat cu ele de-a lungul satului, forţîndu-mă să
strig: „Cine are bani româneşti sau pangaici româneşti, va păţi la fel ca mine".
Apoi m-au dus la primărie, unde m-au ţinut legată de mîini pînă a doua zi,
joi 27 august după amiază, dnd mi-au dat drumul, dindu-mi ordin să mă prezint
în ziua următoare la postul de jandarmi. De frică am plecat încă în noaptea
aceea în România.
Adresa mea cea nouă este: 'Braşov, str. Codrul Cosminului, nr. 82, la fratele
meu, Papiţa Ioan.
Soţul meu a plecat în B august 1942 la lucru în Germania împreună cu alţi
4 români din satul nostru. A doua zi, primarul a ridicat bonuil de zahăr şi făină
al soţului. ln ziua de 13 august mi s-au ridicat şi bonurile mele şi ale fetiţei
mele şi mi-au dat în locul lor 'bon de mAcinat griu, cu toate că le-am atras
atenţia că eu nu am avut deloc griu semănat şi deci nu am ce măcina, lucruri pe
care le ştiau şi ei foarte bine.
Răminind fără mîncare, m-am dus la notariatul Răstoci (Hosszurev) să mă
plîng. unde şi-au bătut joc de mine, spunindu-mi: .„Du-te în Germania după bărbat
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şi mănîndl acolo". La acestea, m...am dus să mA pling prim.pretorului din Ileanda
Mare (Nagyilonda) care, la fel, m-a trimis in Germania, spunîndu-mi ironic, dl:
„Acolo e mai mult de m!ncare decit la noi".

Turda, la 4 septembrie 1942
/ss/. Sava Anica.

In faţa noastră
/ssl. Traian Roşu.
D6legatul Marelui Stat Major
pe lingă Comisia italo-germană
din Cluj
Pentru conformitate, Lt. Bugariu
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj.,
1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. 914, .p. 329; fiilm 53/48 M.l.A.Z.-

17. Copie
DECLARAŢIE

Subsemnatul MARINCA VICTOR, refugiat din comuna Băseşti, judeţul Sălaj
teritoriul cedat Ungariei prin dictatu1 'ele la Viena, domiciliat actualmente in
Bucureşti, str. Sf. Ion Nou Nr. 4/ Seictorul III C.N.R. declar următoarele:
1. Arendaşul căruia i-am arendat moara şi care a rămas la .moară după refugierea mea şi a familiei mele, se numeşte Alexan Andrei, domiciliat in comuna
Oarţa de Jos (Als6varca) ..
2. Pentru obţinerea brevetului de industrie am intervenit la pretura pllasei
Cehul Silvaniei (Szilagycseh - judeţuil Szilagy) de unde mi s-a răspuns că orice
intervenţiuni, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitate, sunt zadarnice. Eliberarea
autorizaţiunii brevetului de 'industrie mi-a fost refuzată pe motiv că n-aş avea
capacitatea cerută de lege. Lipsa acestei capacităţi însă nu a fost motiv, ca ungurul
căruia i-am arendat moara să obtină eliberarea actului ce mie mi s-a refuzat.
Probabil cli, nu 'in lipsa certifi.catului de capacitate tehnică - cit mai ales în
imposibilitatea de a ·anexa la cererea mea - certificatUl de loialitate - acel faimos
„nemzethusegi bizonyitvany" se găseşte explicaţia refuzului de care m-am lovit.
3. Dovada prin care mi s-a fixat domiciliul forţat, se află la pretura plasei
Cehul Silvaniei din judeţul Sălaj.
Primului arendaş român căruia ii dasem în arendă moara (Radu Ioan). i s-a
pus în vedere că, numai atunci va primi brevetul de morărit (cu toate că avea
diploma de maistru morar) dacă va face dovada, că eu (Marinca Victor, proprietarul morii) îmi voi fi mutat domiciliUl la o distanţă de cel puţin BO km. de
localitatea in care se află moara. Deci ·mi se impunea domiciliul forţat, ca nu
cumva românul care 'îmi devenea arendaş să fie asociat cu mine în exploatarea
brevetu1u'i. Se mai poate vedea temeinic'ia afirmaţiunii mele ref. la fixarea de
domi•ciliul forţat şi din împrejurarea că numai atunci i s-a eliberat noului arendaş
brevetdl. de industrie (la un an după oprirea morii) ,cind acesta a prezentat pretorului Laiczay •buletinulJ. meu de la ·biroul populaţiei, din care să constate plecarea
mea din acea comună.
Refuzul sau, mai bine zis, deciziunea definitivă prin care mi se refuză eliberarea brevetului de industrie soliciitat il anexez in copie certificată.
Primul contract de arendă oare a fost încheiat cu Radu Ioan, se găseşte la
Judecătoria plasei lleanda Mare din judeţul Someş (Szolnok Doboka). Al doilea
contract, care a fost încheiat cu Kolller Istvan, ca prim arendaş şi cu Radu Ioan,
îl anexez în copie certificată. Ultimul contract de arendare se află da arendaşul
actual (Alexan Andrei) Şi la curatorul meu, Racolţa Teodor din comuna Fodora
Română jud. Someş.
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Ca menţiune finală observ că toate aceste abuzuri comise faţă de mine le-am
adus la cunoştinţa Consulatului Român din Cluj şi Comisiei mixte germano-românoitaliene, care după şapte luni a t·ransmis pretoru/lui din Ileanda Mare reclamaţiu
nea mea, care invitîndu-mă Ila pretură, dUJpă ce m-a luat într-o întreagă serie de
insulte, m-a trimis să-mi caut dreptatea în România, - spunînd că şi ungurilor
li s-au luat brevetele.
Refuzul preturei de a-mi elibera brevetul de industrie se găseşte bazat prin
dispoziţiunea dată de la Budapesta, conform căreia toţi aceia care solicită un
brevet pentru exercitarea unui comerţ sau a unei industrii, obţin acest brevet
numai în cazul în caTe işi au primit de 1a Partidul maghiar un 'certWoat de loialitate, care în general este refuzat să fie elliberat românilor, deoarece nici unul dintre noi nu am fost şi nu putem fi membri nici în Partidul Maghiar (Orszagos
Magyar Part} şi nici in Comunitatea maghiară (Magyar Nepkozi:isseg}.
Nu posed origina:lul actului ce il depun 1n copie.
Aceasta-mi .este declaraţia pe care o susţin şi semnez.
Bucureşti, la 1 maTtie 1943.
(ss} Marinca Victor
1 martie 1943
Vi za t,

comisar
(ss) Vasiliu Gheorghe

/L. S./

Pentru conformitate,
Şef de birou,
Iordăchiţă Ştefan

Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
62/19-21 M.I.A.Z.-I.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. Hl'72, p. 11-12; film

18. Copie

Originalul înregistrat la nr. 4072
din 20 mai 1942.
DECLARAŢIE

Subsemnatul Costin Gavril, născurt în oomuna Rogna, judeţul Someş, anul
1914 luna februarie ziua 9, necăsătorit, de profesiune învăţător, sublocotenent rez.
din Batalionul 7 V:inAtori Munte, de religie greco-catolică, declar urmAtoarelle:
După cedarea Ardealului de Nord, am rAIDlas în comuna mea nataUi, unde am
funcţionat şi înainte ca învAţAtor [a şcoa1a primar! de stat. .Am fost preluat imediat tn corpul didactic al statului maghiar, la aceeaşi şcoală, care a fost menţinutA
ca secţie ·românA. La o lună dupA ocupaţie, s-a procedat la înscrierea copiilor la
şcoală şi, deşi era publicat dl oric!lne poate sA-şi mscrie copiii la secţia care dorea,
autoritliţi'le au fAcut mari insistenţe pentru însorlerea fa secţia maghiară. Eu am
înscris copii 'la secţia romAnA, bineînţeles cu asentimentul părinţilor copiilor. Tot
anul şcolar mi s-a reproşat cA nu ,Pl"edau destule cunoştinţe în 'limbă maghiară.
In anul al doileia, tot secţia românA am predat, din care cauză 'la o lună şi
jumAtate dupA deschiderea anului şcolar m-au concentrat, primind ordin de chemare pe ziua de 27 octombrie 1941 la Miercurea Ciocului, la batalliomJ'l 32 Vinători
de graniţA. Deşi in armata românli am avut gradul de sub. Jt. rez., ei m-au concentrat ca simpllu soldat între recruţii anu'lui 1941, unde m-au ţinut pinli în ziua de
!~ mai 1942, în care zi am dezertat pentru a trece frontiera in România.
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şi jumătate

am fost tratat ca ultimul soldat, puca: măturatul sobei, şurllt, <:Urăţitul closetului
reclamat dreptul de TT.-rist, ml s-a spus că
n-am dreptul, deoarece sunt minoritar. Şi 1n ·general, la cursu!l de TTR, n-au fost
admişi nici un romîn, numai unguri, care au fost olfiţeri sau TTR. 1n armata ronindu-mă la tot felul de corvezi,
şi .Ia curăţitul cailor. Deşi mi-am

mână.

Motivele care m-au determinat să dezertez sunt următoarele:
N-am mai putut suporta tratamentul insultător şi batjocoritor faţă de un fost
ofiţer in altă armată. Acest tratament l-am considerat drept insultă şi o mare
nedreptate faţă de întreaga minoritate de .sub stăpinirea maghiară.
In tot timpul de şase luni şi jumătate, n-am primit nici o zi de concediu
sau permisie, deşi în mai multe rlnduri am cerut, am fost respins categoric, spunîndu-mi-se că eu nu pot să plec acasă.
Nu mi s-a spus motivul de ce am fost concentrat, de ce am făcut atita timp
concentrare şi pentru ce nu mi se dă nici o ,zi de concediu.
Indată ce am fost concentrat, şcoala (lin satul în care eu am fost învăţător,
a fost închisă tot timpul concentrării mele şi în prezent este tot închisă. Deci in
acest an, tinerele V'lăstare româneşti din satul de sub stăpinire maghiare nu s-au
împărtăşit din lumina cărţii. Sigur motivul este fiindcă a fost secţie română, dorind
autorităţile maghiare ca prin acest gest să înăbuşe orice dorinţă de progres in
cultura în limba română, din satele de sub stăpinire maghiară.
In toamna anului 1941, înainte de începerea anului şcolar, preoţii români din
toate şcolile au primit un ordin de li.a •cele două Episcopii române să formeze
şcoală confesională, acolo unde părinţii copiilor vor subscrie un număr de cel
puţin 25 famiUi. In toate satelle româneşti s-au aprobat şcoli confesionale. Autorităţile au anulat aceste hotăriri şi cu ajutorul jandarmilor au ameninţat populaţia
cu diferite pedepse, în cazul cînd nu îşi vor schimba părerea şi dacă nu renunţă
la şcoala confesională. Şcolile confesionale n-au fost lăsate să funcţioneze, lnvăţînd
locuitorii români să-şi înscrie capii la secţia maghiară a şcolii de stat.
Pînă la repartizarea mea într-un post de învăţător in România, rămin 1a
fratele meu Costin Gheorghe, contrdlor la Administraţia financiar! Braşov, urmînd
ca adresa definitivă s-o comunic Comisiei ulter•ior.
Braşov,

20 mai 1942

Costin Gavril,
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.A.Z.-I.M.C.
19. Traducere din limba

Secţia

II

Informaţii,

învăţător

dos. 1002, p. 23; film 53/29

germană

DELEGATUL MARELUI STAT MAJOR
PE LINGA
COMISIA MIXTA ITALO GERMANA
TURDA, str. Regina Maria 32
Telefon 280
Maghiarizarea românului
Vaida Carol lmpreună cu întreaga
familie din comuna Glodul Someşului,
jud. Someş

Nr. 3927 din 19 iulie 1942

Către

COMISIA DE

OFIŢERI

ITALO GERMANA
CLUJ

Aduc Ia cunoştiinţă ooor Comisiei, un caz nou, unde un român, impreunA cu
întreaga sa familie a fost forţat, din cauza mijloacelor de existenţă, de a accepta
maghiarizarea lui.
36 -

Acta Mvsci Porc Jissensis -

voi. IX
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Românul Vaida Carol, domiciiliaz.ll in comuna Glodul Someşului jud. Someş,
a şase copii, in anul trecut a fost forţat de a trece la religia maghiarA, deoarece
nu a mai putut s! asigure familiei sale, compusA din şase inşi, o existenţA de
trai, neputind s! lase copiii lui supuşi foametei. DupA ce a consimţit la maghiarizarea iui, a primit recompensă atît el cit şi copiii lui, cari au primit haine.
Cazul a fost comunicat nouă de Nistor Mihăilă, refugiat din comuna Glodu~
tată

Someşului.

LOCOTENENT COLONEL
/ss/. Bichiceanu Virgil
Pentru conformitate,
Şef de birou,
Iordăchiţ! Ştefan

Arh. Min.Ap.N.-M.St.iMj„ fond
M.l.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. 914, p. 238; film 53/15

20. Copie

TRADUCERE
PrLmpreşedinte1ui Tribunalului Dej, către
judecătoriile din circumscripţia sa/.

jOrdinuJ.

Domnul Ministru al justiţiei Reg. ungar prin ordinul său nr. 6541/1942 I.M.E.
din 18 februarie 1942 m-a informat că anteC'ei0r11l său de acord C'U Ministerul de
Interne Reg. ungar - a trimis tuturor autorităţilor ordinul nr. 13234/1933 l.M.E.
din 17 octombrie 1933, referitor la popularizarea şi rea1izarea practică a maghiarizării numelor. In acel ordin s-a insistat asupra faptului că această problemă a
devenit de o mare importanţă acum, cind, în lupta pentru drepturile neamului
nostru, trebuie sA utilizăm toate mijloacele legale, pentru a evita ca numărul mare
al numelor cu rezonanţă străină să constituie aparenţe defavorabile la stabilirea
numerică a populaţiunii maghiare. Este deci de dorit, din punct de vedere naţional,
ca aceste nume şi în primul rînd numele cu rezonanţă străină, ale funcţionarilor
publici, să fie schimbate cu nume corespunzătoare ungureşti.Domnul Ministru al Justiţiei şi-a însuşit în toate acest ordin al antecesorului
său şi mi-a trimis şi mie această ordonanţă.In urma aC'esteia, vă rog, Domnule Preşedinte să binevoiţi a aduce prin mij'.oace corespunzătoare - însă cu evitarea oricăror aparenţe de constringere - la
cunoştinţa judecătorilor şi a celorlalţi funcţionari de la judecAtoriile de sub conducerea Dvs., consideraţiunile de mai sus şi a insista asupra realizArii lor practice
într-o cit mai largă măsură.In scopul realizării acestei aicţiuni vă trimit, in cite un exemplar: /caietul cu
instrucţiunile referitoare la schimbarea numelui; 2/. tabloul numelor care nu pot
fi acordate şi 3/. lista de completare a acestui tablou.Vă atrag atenţiunea asupra ordonanţelor Nr. 89.250/1933 P.M. şi Nr. 39.200/1933
B.M. Prima ordonanţă a redus taxele penku schimbarea numelor, iar ultima a
admis ca ofiţerii de stare dvilă s! elibereze în locul extraselor de stare civilă
costisitoare, avize şi dovezi gratuite, utilizabile în procedura schimbării numelor.
Vă rog, Domnule preşedinte, ca în fiecare an, pînă la 28 IV, să-mi faceţi
un raport despre rezu~tatul acestei acţiuni, printre funcţionarii Judecătoriilor regale
de sub conducerea Dvs. In anul curent nu trebuie înaintat un astfel de raport.
Pentru conformitate, .
Plot. Mj. St. Antonescu
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

Informaţii,

dos. 914, p. 49; film 53/9
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21. Copie

DOMNIEI SALE
DOMNULUI COLONEL BICHICEANU VIRGIL
Delegatul MarelUi Stat Major pe llîngi
Comisia Mixtă !talo-Germană

TURDA
Str. Regina Maria Nr. 32

In urma adresei Prefecturii Jud. Hunedoara, Nr. 8353/1943, prin care lml face
cunoscut ca să Vă comunic numărul Companiei de 'lucru 11a care am fost repartizat
!n Ungaria, nume1e comandanţ~lor, dacă erau numai români in companie, precum
şi numele celorlalţi intelectuali ce mai erau IJ.a lucru, cu onoare Vă fac cunoscut
următoarele:

In ziua de 29 Mai 1942, am primit ordin de chemare ca să mA prezint pe
ziua de 31 Mai 1942, la Cercul de Repartizare Tăşnad jud. Sălaj, (74 sz. M. Kir.
Benovulasi Ki:izpont), pentru o concentrare excepţională de 90 zile (rendkivil1\
gyakorlat).
în ziua de 1 iunie 1942, m-am prezentat !la susnumitul Ce!"c, de unde am fost
repartizat la Compania de lucru Nr.1002, (1002 sz. român rnunkăs szazad), ce se
găsea în Kecskerget, unde 'lucra la canalizarea aeroportului, situat la 6 Km de
ora~. pe şoseaua ce duce spre Szolnok. Compania se compunea din 200 de oameni,
toţi români, afară de 2, care erau din partea unui părinte român, dar de religie
greco-catolică.
·
Comandantul companiei era Dl. Sublocotenent Kisfailudy Ioan (Janos) de 57
ani, învă\ător. Ajutor de comandant era Dl. stegar (zăszl6s) Filresz Laszlo (Vasile).
Mai erau 2 plutonieri, 1 (unu) plutonier major şi 10 gradaţi, toţi unguri sau şvabi.
In afară de mine mai erau încă 4 învăţători, şi anume: 1/ Pişcoreanu Iuliu,
comuna nu o ştiu, 2/ Surdu Macovei, din comuna Cuceu - SA'laj, 3/ Medan Gheorghe din comuna Pir - Sălaj; i·ar al patrulea nu-l reţin, şi încă 3, dar numai
cu 4 clase liceu.
Am fost concentrat de la 1 iulie 1942, pînă la 29 august 1942. In acest timp
am ILH rat n !11nă jumătate la Ke\sl·:emc·t la caua~i?.are:~ <!eroportului, iar o lună şi
jumătate la Naduvar, în Pusta Hortobagy, la scoaterea a circa 40 bombe neexplodate şi la astuparea a mai multor gropi făcute de bombele explodate, în urma
unui antrenament al aviaţiei din Debreţin.
La data concentrării am încercat să justifrc, cu acte in regu!lă, că sunt licenţiat
în drept, înscris in Biroul avocaţiall şi nu am in familie strămoşi evrei, dar mi s-a
răspuns că nu au timp de aşa ceva, în consecinţă am fost repartizat tn detaşament
de lucru.
In ziua de 18 noiembrie 1942, am primit un nou ordin de chemare ca să
mă prezint tot la Tăşnad, tot pentru detaşament de lucru. In urma acestui ordin
m-am refugiat la data de 20 noiembrie 1942, dată la care trebuia să fiu prezent
la Cercul Tăşnad.
:Martori care ştiu că am fost în deta~ament de lucru, din Ţară nu Vă pot da,
dar cu onoare VA rog să binevoiţi a cere toate actele melle de la Dl. Roman de la
Biroul Refugiaţilor Turda, la ca;·e mi-au rămas toate actele militare maghiare,
~ivret, ordin de chemare, deoarece mi-au fost cerute de Domnia sa şi eu neştiind
că voi mai avea nevoie de ele, le-am lăsat.
M<Brtori din Ungaria am pe unchiul meu Haţieganu, care eventual, dacă va
veni cu paşaport şi o să aveţi nevoie de o declaraţie a Domniei Sale am să o cer
şi o să Vi-o trimit ulterior.
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Ţin s! Vă comunic, că m-am refugiat din Zailău, unde eram advocat stagiar,
pe lingă Dl. advocat Dr. Pintea Augustin, iar părinţii .mei au rămas la TihAu - SAlaj, unde tata este preot greco-catollic.
In ,prezent sunt plasat în Bucureşti, la Guvernămlntul Transnistriei Oficiul de
cwnpărări, ca secretar.
Bucureşti,

la 30 aprilie 1943.
Cu deosebită stimă:
(ss) Nossa Augustin

Domiciliu:
Bucureşti

str. Dr. Leonida Vamali, 14.
P.S. In livretul militar maghiar, ce se găseşte la Dl. Roman, este
trarea şi unitatea.
(ss) Nossa Augustin

trecută

concen-

Pentru conformitate,
L.S. St. IordAchiţă
Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond
M.I.A.Z.-1.M.C.

Secţia

II

InfoI1111aţii,

dos. 1072, ,p. 5-6, film 62/13-15

22. 14 octombrie 1943
CONFIDENŢIAL

Domniei Sale
Domnului MIHAI ANTONESCU,
V:cepreşedinte, Preşedinte ad-interim al Consiliului de
Ministru al Afacerilor Străine ad-interim etc. etc.

Miniştri

BUCUREŞTI

DomnUle Ministru,
Starea de spirit a populaţiei româneşti din Ardealul de Nord ln ultimul timp
se caracterizează printr-o notă de îngrijorare.
Speranţele legate de o apropiată eliberare anunţată ln jurul datei de 30 august,
de către unele posturi de radio clandestine, s-au risipit.
In schimb greutăţile cresc.
Impozitele mari, rechiziţionăricre de vite, golirea satelor de bărbaţi, amenzile
multe îşi arată din .ce in ce mai evident 12onsednţelle grave.
Acţiunea de pauperizare, dirijată precis de oficialitatea maghiară, se adinceşte
şi rezultatele încep să se ;vadă.
Nu numai mizeria fizică este în creştere. Situaţia creată aci, are repercusiuni
rele şi asupra stării sufleteşti a populaţiei. In special femeile simt povara situaţiei.
In marea lor majoritate, bărbaţii sunt duşi din comune: unii fac armată, alţii in
taberele de muncă şi alţii la 'lucrări de păduri sau rechiziţionaţi la mum~ă pe moşiile grofilor. Mulţi bărbaţi chemaţi la arnnattă sau la taberele de muncă, după ce
o dată au făcut cunoştinţă cu regimul acestor instituţii de tortură, au trecut frontiera.
Jn toate cazurile femeile au rămas s! vadă de gospodărie. Truda pentru a.şi
mund ogorul şi a clştiga existenţa copiilor, grija pentru plata dărilor, necazurile
d;n cauza rechiziţiilor şi gindurile pentru soarta bărbatului plecat departe, apasl
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greu asupra nervilor. Un eminent medic român de aci lmi confirma cu ingrijorare
neurastenizarea ţărancelor noastre. lmi spunea cu tristeţe că in 15 ani de practică
medicală anterioară n-a prescris atîtea calmante şi bromuri, cite a prescris ln
ultimii doi ani pentru ţărăncile românce.
Natural că o prelungire a acestor stări nu poate să ducă declt la degenerarea
populaţiei româneşti, ceea ce cred că se urmllreşte de către conducerea de stat
ungară.

a

Alături de aceste stări, trebuie să ;iudll mereu injurătura şi cuvtntul de ocară
·reprezentanţilor stăpînirii şi să se întilnească des cu lipsa de omenie a acestora.
Propaganda patriotică maghiară şi implicit antiromânească ce se face aci de

un timp încoace începe

să-şi

arate efectele. Diferite

asociaţii

patriotice maghiare,

organizPază serbări ~i ţin şedinţe publice pe la sate, cu care ocazii nu uită nici
o dată s:l înjure po;Jorul român.
Desigur că funcţionarii statului, care participă la aceste întruniri patriotice,
nu rămin neinll!uenţaţi de discursurile aţîţătoare şi-şi revarsă indignarea asupra
populaţiei româneşti.
Mi se citează ca exemplu că in urma discursului din 8 august, a:l baronului
Atzel, de la Şimleu, s-au găsit bolovani in jurul bisericii româneşti de acolo, care
au fost îndreptaţi împotriva [ăcaşului de inchinăciune valah. Cum ferestrele sunt

apărate

de grătare de sirmă groasă, n-au suferit stricăciuni, decit uşa bisericii.
Tot acolo s-a dat foc casei unui venerabil învăţător român pensionar, DII.
Nichifor Osianu. Pompierii au venit cu mari intirzieri, iar so1daţii care erau în
drum pentru a da ajutor, s-au reîntors din drum, clnd li s-a spus că arde casa
unui valah.
In luna trecută plutonierul Boros Janos, şeful postului de jandarmi din comuna
Spinuş-Hagymâdfalva, jud. Bihor, a declarat 1n faţa preotului Romocea din Sărsig,
jud. Bihor: „Nu peste mult va veni vremea cînd vom împuşca pe toţi valahii şi
familiile lor".
Această dealaraţie a stăpinului ordinii publice din comună a fost auzită de
soţia preotului, precum şi de învăţătorul Budar din ·comuna Nădar /Nadăntelek/.
Personal, intr-un tren spre Sighet a trebuit să ascult înjurăturile la adresa
poporului român, debitate de un sublocotenent, înfuriat că m-a auzit vorbind româneşte.
Aţîţarea populaţiei maghiarre, este însoţită de acte pozitive: distribuirea de
arme populaţiei maghiare. Această distribuire de arme se face nu numai în comunele de la frontieră, dar şi în oraşe. La Oradea s-au distribuit cîteva mii de
arme în Iuna august şi septembrie. S-au dat arme tuturor paznicilor de case unguri,
cu specia'.ă atenţie pentru cei care sunt la casele româneşti sau vecini cu

românii.
In oraşul Sighet, în ultimele zile ale lunii septembrie, s-au distribuit 1500
arme. Nu se face un secret din faptul că a·ceste arme urmează să fie utilizate împotriva populaţiei româneşti.
Inarmarea populaţiei ungureşti, îngrijorează cu deosebire populaţia românească
de aici care cunoaşte îndeajuns răutatea ungurească. Mai a'les inte'lectualii români,
care cunosc psihologia ungurilor şi-i ştiu de cită ferocitate sunt capabili, cred că în
cazul unui conflict intre Ungaria şi România, din primele momente, populaţia românească dezarmată şi fără apărare, ar urma să fie măcelărită.
Se crede că vandalismul săvîrşit de unguri la cedarea Ardealu1lui de Nord,
împotriva populaţiei româneşti paşnice şi dezarmată, nici n-ar putea fi comparat .cu
omorurile ce le-ar săvîrşi într-un caz de conflict, dacă nu s-ar lua oarecari măsuri
în prealabil.
Pregătirile ungureşti care sunt tot mai evidente, determină şi aceste îngrijorări
ale rornânilor.
CONSUL GENERAL,
M. Marina
Arh.Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond Secţia II Informaţii, dos. 1171, p. 361-363; film 62/
29-33 M.l.A.Z.-1.M.C.
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CONSULATUL REGAL AL ROMANIEI
Oradea, 12 decembrie 1942 ·
Inreg. - la Nr. 1.228/1943 hl
Ministerul Afaceri.Jar Străine
Domniei Sale
Domnu1ui Mihai A. ANTONESCU
Vicepreşedinte, Preşedinte ad interim al Consiliului de
Ministru a'! Afacerilor Străine ad-interim.
etc.
etc.
etc.

Miniştri

BUCUREŞTI

Domnule M ! n i s t li' u,
Urmare a rapoartelor mele Nr. 5285 şi 5446/1942, am onoarea a raporta din nou
românilor aflaţi in taberele de muncă româneşti din Ungaria.
Revin asupra acestei probdeme, nu numai pentru faptul că viaţa românilor
concentraţi in aceste tabere de muncă este insuportabilă, dar şi pentru motivul,
că acest procedeu de sleire a forţelo;- româneşti, atît din punct de vedere economic
cit şi fizic chiar, constituie unul din cele mai apăsătoare neajunsuri aici ~i ele demască un nou aspect al politicii maghiare de distrugere a elementului românesc.
Taberele, companiile şi detaşamentele de muncă româneşti, identificate prin
informaţiile primite pînă în prezent, sunt următoarele:
1/ Compania românească de lucru Nr. 1012, compusă din 220 români din jud.
Bihor, a fost instalată la 1 iunie 1942 într-o tabără de muncă la R.>aho, jud. Maramureş /fost in Cehoslovacia,', de unde oamenii, după ce au ~ucrat timp de 3 luni,
au fost transferaţi lingă oraşul Szeged, '1a Elsokozpont.
Fiind concentraţi de G I uni, îmbr:ăcămintea li s-a rupt. Trăiesc în rea mai
neagră mizerie, îmbrăcaţi în zdrenţe şi dormind în barăci sparte şi neînd!lzite.
/Anexa 1./.
.
·
2/ In tabăra de muncă de la Liter, jud. Veszprem, au fost concentraţi la data
de 25 iulie a.c. 2-10 români. Lucrează la un terasament de cale ferată. Hainele proprii li s-au rupt, lucrează in zdrenţe, dorm într-un garaj neîncălzit fără a avea mă
car pături. Nu li se dă săpun şi astfel trăiesc într-o murd!irie neomenească, fiind
plini de paraziţi. Hrana este insuficientă. Locuiesc la 6-7 km de la focul de lucru,
şi în consecinţă, pe lingă muncă, trebUie să fad!. zilnic pedestru 12-14 km. /Anexa:
2, 3./.
3/ Compania românească de muncă Nr. 1015 este la Mesztegny - jud. Somogy,
de cinci luni, lucrînd la exploatare forestieră. Hainele li s-au transformat în zdrenţe,
iar din cauza murdăriei sunt plini de paraziţi. Stau cu locuinţa la 6 km de la locul
de lucru şi acest drum îl fac de patru ori pe zi, deci, 1peste muncă, mai sunt obligaţi
să parcurgă pe jos desculţi, 2;1 km. zilnic. Hrana este proastă şi absolut insuficientă.
/Anexele 4-5/.
4/ Companiile româneşti de muncă 1060 şi 1064, avînd fiecare cite 200 de oameni, lucrează 'la Kardoskut, jud. Csongrad la canalizare-irigaţie, de la 27 august
1942, adică de 3 luni. lmbrăcămintea proprie, le este deja zdrenţoasă. In trei luni au
primit o singură dată săpun, astfel trăind în murdărie sunt plini de paraziţi. Dorm
într-un grajd neîncălzit. Hrana este rea şi insuficientă. Sunt înjuraţi şi maltrataţi.
/Anexa 6/.
5/ Compania românească de muncă Nr. 1045 este concentrată de 3 ilunl aa
Petfilrdo, jud. Veszprem. Imbrăcămintea li s-a prefăcut în zdrenţe. In consecinţă
.situaţia
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suferă de frig, incit sunt ameninţaţi să se lmbolnAveascA, iar din cauza murdAriei
au paraziţi. Muncesc peste 12 ore pe zi, precum şi ln zi1ele de duminică. /Anexa
Nr. 7/.
6/ Compania româneascA Nr. 1013 este concentratA de 6 luni, Iar numArul 1019
de 4 luni, - după cum rezultă din anexa 5. - tot la Pertfi.irdo, jud Veszrem.
Sufe::-ă aceleaşi abuzuri.
7/ Compania românească de muncă Nr. 1056 este ooncentrată la Kalocsa, jud.
Pest. Oamenii suferă de aceleaşi neajunsuri şi abuzuri.
8/ In tabăra de muncă din localitatea Oroshâ2la, jud. Bekes, sunt 972 români
din judeţele Bihor şi Năsăud, împărţiţi in 4 companii a două sute patruzeci şi trei
oameni. Lucrează la construirea unor canaluri. Au parte de acelaşi regim neomenos: zdrenţoşi, murdari, cu paraziţi, flAminzi şi istoviţi.
Y/ in tabăra de muncă de Ungă oraşul Nagyszoli:i6, jud. Ugocea, lucrează 300
ro:rn?.ni din jud. Năsăud 'la o carieră de piatră. Regimul este insuportabil, întocmai
ca si în celelalte tabere de muncă.
· 10 in tabăra de muncă de la O<loreu-Szatmăr-Udvary, jud. Satu Mare. simt
400 de români din jud. Năsăud, care 'lucrează 'la terasamentul de cale ferată. Hrana
este proastă şi insuficientă primind abia 140 gr, piine zilnic. Celelalte condiţii de
existenţă sunt tot atît de neumane ca şi in alte tabere.
11/ ln tabăra de muncă de '1a fabrica de stid.ă de la Miskolcz sunt 2000
români, majoritatea lor din ţara Oaşului. lmbrăcămintea, bineînţeles propr:e, 1i s-a
rupt. Dorm în bărăci şi în colibe neîncălzite fără aşternut <lecit pe paie şi sunt plini
de paraziţi.
12/ In tabilr<i de muncii de la Cicîrlău-Nagysikârlo, jud. Satu Marc, sunt 400
români concentraţi. Ei lucrează la terasamentul de cale ferată. Regimul nu diferă de
cel din alte tabere.
13/ ln tabăra de muncă de la Surduc, jud. Sălaj, sunt 400 români care lucrează
în acPleaşi condiţii de trai şi de muncă ~a •calea ferată.
14/ Detaşamentul ce lucru de la întreprinderile „Hungaria" foste „Phănixu din
Baia Mare este compus tot din români. Ei lucrează o magazie pentru aceste întreprinderi particulare.
15/ Compania românească de muncă Nr. 1046 este concentrată în Budapesta,
în strada Maglodi Nr. 17, la Polgâri Sorgyâr. Are 208 oameni, care luorează mai bine
de 3 luni ~a o fabrică de •bere. Sunt ţinuţi în murdărie. Lucrează şi în zilele de duminică. Nu li se admite să iasă la vizita medicală. Sunt înjuraţi, bătuţi şi insultaţi
ca români. , Anexa nr. 8/.
16/ ln tabăra de muncă de 1a fabrica de cherestea de la Miskolcz sunt concentraţi 192 rromâni din jud. Satu Mare. Imbrăcămintea proprie '1i s-a rupt, astfel
zdrenţoşi şi desculţi sunt ob1igaţi să muncească din zori şi pînă în noapte şi aceasta
de 6 luni. /Anexa nr. 9/.
17/ In tabăra de muncă din AbrusZJfalV'a, jud. Csongrâd, sunt concentraţi de
6 luni 2500 români, care lucrează la facerea unui canal. Eforturile la care sunt
supuşi aceştia prin sistemulJ. „cu ruptul" întrec puterile lor de muncă, iar hrana este
insufi 1 cientă şi de calitate inferioară. Imbrăcămintea proprie li s-a rupt, săpun nu
primesc, astfel din cauza murdăriei au paraziţi. Sunt trataţi duşmănos pentru că
s~mt români. /Anexa 10(.
18/ In tabăra de muncă de na Diosgyor sunt concenbraţi de peste 5 luni 200
români din jud. Satu Mare. Lucrează la o exp!loatare forestieră. Aoei dintre ei,
care încarcă 'lemnele in vagoane lucrează de la 6 dimineaţa pînă Ia 11-12 noaptea. Hrana este de calitate inferioară şi insuficientă. Donn in cabane pline de in<;ecte.
19' In tabăra de muncă de la Marghita, jud. Bihor, sunt concentraţi 250 români din judeţele Someş, Cluj şi Năsăud care lucrează Ia terasamentul căilor
ferate; plutonierul major Cseh Iosif, sub a cărui pa:zA lucrează, Je aplică un tratament mai rău decît animalelor, bătindu-i şi înjurindu-i zilnic. Singurul epitet ·ce
le adresează este: „valah şi cline puturos". Ei nu au nici asistenţă medicală, căci
medicului taberei, {:are este evreu, i s-a interzis scutiri medicale de a acorda.
1
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20/ In zilelle de 25-31 oct. 1942 au fost concentraţi la centrul de încorpOTare
din Beretyoujfalu, aparţinind cercului de ·recrutare din Oradea 1624 români. Aceşti
oameni aveau vîrsta de 23-42 •ani şi erau din comunele Gepiu, Inăud, Bicaciu,
Salonta, Mădăraş, Ateaş, Cefa, Berechiu, Rojt, Sinnicofaul Român, comune cu populaţie unanimă româneascA, excepţie făctnd Salonta. Ei au fost împărţiţi în 7 companii de muncă româneşti (Magyar KiTaly Tabori Român Munkas Szazad) cu numerele 1999, 2000-2005.
Tot la Beretyoujfa1u au fost ·chemaţi în acelaşi scop 164 români din Maramureşul fost cehoslovac.
Imbrăcăminte nu li s-a dat, iar ei s-au prezentat foarte slab îmbrăoaţi, deci
vor avea de suferit mult de pe urma frigului. Daci au fost chemaţi din greşeală
şi unguri, aceştia au fost lăsaţi imediat la vatră, menţinindu-se numai ungurii gradaţi din Ungaria trianonică.
La fiecare companie de muncă a fost repartizat cite un medic evreu îmbrăcat
civil.
Alimentaţia este proastă şi insuficientă. Unii dormeau într-o şcoailă pe ciment,
alţii în aer liber. Nici unii nici alţii nu aveau a.şternuri, nici măcar pături, ci
dormeau pe paie aşternute pe jos. Ei au fost trataţi de ofiţerii centrului de încorporare şi companiilor foarte rău, jignindu-i mereu cu epitete de „olah" etc. /Anexa

11/.

21/ In tabăra de muncă de la Ajka, jud. Veszprem sunt 230 români din jud.
Bihor, lucrînd intr-o mină de cărbuni. Ei nu pot suporta această muncă nefiind
obişnuiţi cu ea. Nu se iau măsuiri!e necesare de siguranţă în mină. Ei sunt zdrenţoşi. /Anexa 12/.
22/ La Oregcsertă, jud. Pest, este o tabără de muncă în care sunt concentraţi
de la 1 august 1942, 230 români din jud. Bihor Iucrînd la facerea unui canat Regimul acestora este de asemenea din cel mai neomenesc. Sunt zdrenţoşi, prost hră
niţi, dorm in grajduri, bineînţeles neincălzite, na o distanţă de 4 km. de la locul de
lucru. Sunt înjuraţi, batjocoriţi şi bătuţi. /Anexa 13/.
23/ Companii1le de muncă româneşti Nr. 1001, 1002 şi 1004 avînd în total 600
oameni sunt concentraţi de la 1 septembrie 1942, într-o tabără de muncă la
Bacskertes, jud. Bacsbodrog si lucrează la construirea unui mare aerodrom în comuna
Bi.ikszalas, intre 1ocalităţile Zombor şi Bacsszentivan. Cazaţi la 5 km. de la locul de
muncă, trăiesc în cea mai neagiră mizerie, dormind prin grajduri neincălzite. Sunt
plini de scabie şi paraziţi şi complet z'Cl.renţoşi. Tratamentul este cel general de batjocură şi insulte.
Regimul general ai! taberelor de muncă pentru români prezintă următoarele
aspecte:
1/ Durata concentrării este nedefinită şi aceasta este perfect explicabil, intrucît românii trebuie să presteze această muncă pentru a fi sustraşi îndeletnicirilor
lor economice.
După cum se poate constata din anexele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şi 10 in taberele
şi companiile de muncă româneşti, identificate pînă în prezent, oamenii sunt concentraţi de cel puţin 3 luni, în cele mai multe de 5 ·Juni şi într-unele chiar de 6
luni. Din anexele 1 şi 7 se mai poate constata că după un anumit timp concentiraţii
- probabil terminînd llucrarea - au fost transferaţi 'în alt foc de lucru şi menţinuţi
în continuare.
2/ [mbrăcămintea este proprie, adică :proprietatea celor concentraţi. Astfel fiind
chiar în momentul concentrării ei se prezintă slab îmbrăcaţi, ceea ce este perfect
explicabil, căci în majoritate absolută sunt săraci şi cu familie numeroasă.
Deşi sunt chemaţi sub rigorrne ordinellor cu caracter militar şi ţinuţi sub disciplină militară plecarea din tabără este sancţionată ca ldezertaTe - totuşi Statul le refuză îmbrăcămintea pe care este ob'ligat s-o dea soldaţilor. /Anexa 1'1/.
Evident că această îmbrăcăminte, după dteva luni de muncă din cea mai grea.
se transfo!"mă in zdrenţe, astfel aceşti nenorociţi sunt expuşi intemperiilor şi frigului fără nici o posibilitate de apărare. /Anexele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10./.
3/ Cazarea, mai precis locul unde dorm, este de asemenea sub orice condiţie
umană. Dorm în aer liber sau in clădiri neîncălzite, pe ciment, in colibe, cabane.
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uneori sparte - şi grajduri, in toate cazurille fArA foc şi fAră aşternut sau
decît pe paie împrăştiate pe jos. /Anexele: 1, 2, 6 şi 11/.
4/ Curăţenie nu există nici ca princilpiu. A'CeŞti oameni care sunt ţinuţi in
zdrenţe timp atit de îndelungat, nu primesc sApun nici !Pentru curăţenia oorporaU,
nici pentru spălatull rufelor. iar cum ei nu au bani şi de altfel nici nu se, găseşte
săpun in comerţ, sunt obligaţi să trăiască într-o murdărie nedemnă chiar pentru
animale, în zdrenţe pline de paraziţi. /Anexele: 4, 6, 7, 8 şi 10/.
5/ Hrana, după cele arătate pină aici, nu poate să fie şi nici nu este bună sau
măcar suficientă. Aceasta o evidenţiază prea bine anexele 2, 3, 4, 5, 6, 10 şi 11,
din cm-e se poate constata, că alimentaţia de calitate inferioară şi in callitate absolut insuficientă nici măcar prin aproximaţie nu le poate asigura regenerarea energiilor cheltuite prin muncă.
6/ Durata muncii în aceste tabere de obicei nu cunoaşte altă Urnită decit epuizarea completă a forţei individului. Astfel, în unele tabere de muncă se <lucrează
pin! noaptea tirziu - dacă permite lucrarea /Anexele: 9, 10/, in altele se fixează
lucrul cu „ruptul", bineînţelles stabilindu-se porţiuni de lucrare atit de mari, incit
depăşesc mult normalul, care trebuiesc terminate pentru a nu fi calificate sabotajuri şi evident a nu suporta consecinţeJ.e acestora. '/Anexa 8/.
7/. Tratamentul fizic, adică îngrijirea medicală, este iluzorie. In general sunt
medici evrei cărora li se interzice să acorde scutiri medicale şi cărora nu li se
pun la dispoziţie medicamente, astd'el di această asistenţA medicală este inexistentă.
8/. Tratamentul moral al acestor oameni, 'în sfirşit, nu este mai prejos de
celelalte condiţiuni de viaţă, astfel comandanţii acestora ii tratează duşmănos, ii
înjură şi bat, ii jignesc şi ii insultă în permanenţă, fiindcă sunt oameni, cu epitetele cele mai murdare la adresa naţiunii noastre /Anexele: 6, 8, 10, 11/.
Existenţa acestor tabere de muncă, regimUl general aplicat românilor concentraţi acolo, precum şi unele inforrnaţiuni pe care le am, indică următoarele concluziuni:
1) Concentrarea băribaţilor români, în taberele de muncă, nu este dictată atlt
de necesităţi de ordin micritar sau all economiei de război, cit constituie o măsură
politică, cu mai multe consecinţe:
a/ Secătuirea economică a gospodăriilor româneşti. Ţăranii români, aflaţi în
taberele de muncă nu numai că nu sunt factori productivi pentru proprii'le gospodării, dar sunt consumatori ai micului capital mobil sau: imobil ce au. Hrana insuficientă şi lipsa de îmbrăcăminte îi determină pe mulţi să-şi vîndă vite şi chiar
pămînt pentru a-şi procura banii necesari.
b/ Lipsa bărbaţilor din comune, facilitează asaltul dat de organele statu~ui, învăţători, notari, jandarmi, în comune!le cu populaţie mixtă, preoţii chiar, pentru
maghiarizarea tineretului.
Sistemul s-a verificat în comunele româneşti din Ungaria trianonică, unde în
timp de 22 ani, sub teroarea învăţătorilor şi notari!lor, s-a ajuns ca tineretul să nu
ştie nimic româneşte, astfel ca Sfînta Liturghie, care se face în limba română să fie
inţeleasă numai de bătrîni.
2) Se urmăreşte şi o distrugere a potenţialului vital românesc. Muncfie fizice
pînă la epuizare, la care sunt expuşi, lipsa de hrană şi condiţiile mizerabile
de
viaţă, duc in mod normall O.a o scădere a vitalităţii. Aproape toţi informatorii îmi
comunică faptul că loviturile de predillecţie ale zbirilor în uniformă de ofiţeri ce
comandă aceste tabere, se aplică în testicole. Unul din aceşti ofiţeri, beţiv, a comunicat, în stare de ebrietate .fiind, unei ordonanţe române, următoarele: „dacă aţi şti
voi ce ordine avem de la Ministerul Arnnatei pentru voi ..." şi a făcut un semn
de sugrumare cu mina, continuînd „noi nu le aplicăm pe toate, căci totuşi ni se
face milă".
3) 'Faptul că cele mai multe tabere sunt în Ungaria trianonică, că, după informaţii'le ce 1e am tot 'datorit! unor Olfiţeri mai limbuţi, urmează să fie golite toate
comunele româneşti, de bărbaţi între 16-tiO ani, permite concluzia că Guvernul
maghiar caută să-şi uşureze situaţia în Ardeailul de Nord în ipoteza unui confiict
armat cu România.
barAci -

măcar pături,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

570

c GRAD

4) Regimul general şi tratamentul din aceste tabere de muncA, dintre care unele lucreazA la intreprinderi particulare la societAţi exploatatoare de pAduri, mine,
fabricA de bere /Budaipesta/, sau de sticlA /Miskol.cz/ etc. constituie un indemn pentru repatrierea clandestinA a acelora care scapA cite puţin ln concediu.
Pentru a masca toate acestea, Guvernul! maghiar recurge la formula serviciului
militar, ii concentreazA ca militsi, ii ţine intr-un regim mai rău ca al prizonierilor
de război, ii exploatează ca muncitori în condiţiuni de sclavaj şi ii batjocoreşte ca
oameni.
A~est raport ~-a trimis şi legaţiunii.
ss. M. Marina. Consul
Arh.Min.Ap.N.-M.St.Mj., fond Secţia II Informaţii, dos. 1050, p. 398-407;
67/52-70 M.I.A.Z.-1.M.C.

film

S.S.I.
7. VII. 944

24.
Notă Specială

UNGARIA
TRIMITERA ROMANILOR SI ROMANCELOR LA MUNCA !N GERMANIA
lnlăturarea Guvernului Kailay şi instalarea la conducere a lui Sztojay, nu a
îmbunătăţit cu nimic soarta românilor din Transilvania de Nord.
Intr-adevăr, toate măsurile luate de noul guvern pentru extirparea elementelor
nesigure, (evrei, comunişti, etc.), precum şi voinţa de participare totală 1la război a
Ungariei alături de Germania, contribuind cu armată şi braţe de muncă, nu a constituit în Transilvania de Nord decit un nou prilej pentru a lovi şi mai greu in
românii de acollo.
Astfel, în acţiunea de „purificare" a ţării, prin înlăturarea elementelor indeziderabile, autorităţile maghiare nu scapă nici un prilej de a implica şi pe români,
şi pentru orice vină imaginară sau inventată, le fixează domicilii obligatorii sau
chiar îi internează. Pe de altă parte„ spre a le face viaţa insuportabillă şi .a-i constrînge sA se refugieze în România, ii şicanează metodic prin percheziţii domiciliare, citări pe Ia autoritAţi şi ridicări de la domiciliu in vederea cercetărilor sub
bănuieli născocite, dintre care cea mai frecventă este că românii ar da ajutor evreilor să se sustragă de la obligaţiunile ce li s-au impus.
In acelaşi timp, autorităţile maghiare caută să creeze românilor din Transilvania de Nord şi oficiilor consula?"e româneşti din Ungaria. o atmosferă de neîncredere în faţa Germaniei.

In urmărirea desăvîrşirii politicii sale de exterminare a elementului românesc
din 1Transilvania de Nord, sub pretextul colaborării integrale a Ungariei cu Germania în războiul contra bolşevismului, 'conducerea maghiară a început din mai 1944
să trimită români în masă la lucru în Germania.

Pentru a camufla aceastA acţiune de exterminare, autorităţile maghiare o prezintă opiniei publice internaţionale şi, in special conducerii germane, ca o măsură
impusă de necesităţile războiului şi, mai ales, de hotArirea sincerA a Ungariei de a
pune totul 'la dispoziţia Germaniei - indlusiv braţe de muncii - pentru refacerea
economică a acesteia.
Probabil că autoritAţile germane nu cunosc dedesubtul acestei generozirtAţi maghiare perfide şi, pentru a se da aparenţa CO!Ilsimţămintului lor la mlsura luatA de
guvernul ungar, au fost invitate să constituie comisiuni germane formate din ofiţeri, medici, subofiţeri şi civilii, comisiuni care cutreierA comunele româneşti şi fac
alegerea celor care urmează a pleca la lucru in Germania.
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Aceste comisiuni lucrează însă totdeauna după indicaţiunile notarifor unguri
din comunele respective, care vizează exclusiv elementele româneşU.
Viclenia maghiară merge până aco1o, incit pare că a reuşit chiar să· inducă in
eroare aceste comisiuni germane, în sensul că prezintă această operaţiune ca o
angajare voluntară la lucru în Germania.
In reaHtate, românii sunt constrînşi de notarii comunaO.i unguri de a da declaraţiuni că primesc „de bună voie a se angaja la lucru în Germania".
Mai mult, penitiru a se exonera de o eventuală răspundere în faţa opiniei publice internaţionale şi a celei româneşti, autorităţile maghiare nu ezită să afirme
ritos că „nu ungurii sunt cei care dispun astfel de măsuri ce lovesc pe români, d
autorităţHe gennane".
Aceste trimiteri în Germania, vizează exclusiv elementul românesc, bărbaţi şi
femei. Ele se fac în două feluri:
- Prin concentrarea bărbaţilor care intră în elementele componente ale armatei şi apoi trimiterea lor în Germania de către cercurile de prezentare, şi
- Prin angajarea zisă voluntară a femeilor şi fetelor intre 16-32 ani şi a băie
ţilor intre 16-18 ani, de către nişte comisiuni germane constituite în acest scop.
Cu privire la primu'! fel de trimiteri în Germania deţinem următoarele date:
- Cercurile de recrutare: Bistriţa, Some,, Reteag, Beclean şi Gherla au concentrat pentru 1ucru în Germania circa 6000 români intre 38 şi 60 ani.
După unele informaţiuni, pină în prezent au şi fost transportaţi în Germania
cite 30 români din fiecare Companie de lucru existentă.
După alte informaţiuni, au fost trimise in Germania următoarele loturi de români:
- din gara Bistriţa au plecat în noaptea de 6/7 iunie circa 2000 români; alţi
2000 sunt gata de plecare.
La 'Bistriţa, unităţile de muncă constituite din români au fost încadrate cu
instructori şvabi, originari din Bacica,
- Din gara 'Reteag, circa 1300-1500 români îmbarcaţi în vagoane germane au
plecat spre Germania în noaptea de 7/8 iunie a.c.
- Din gara Beclean, tot in noaptea de 7/8 iunde au plecat ciirca 2000 români,
cărora li s-a spus că la Viena vor primi şi echipament. Aceştia au fost încadraţi cu
instructori unguri.
La Cercul de Recrutare Beclean, au fost văzuţi în ziua de 7 iunie circa 1000
oameni gata de plecare, cu aceeaşi destinaţie.
Transportul acestor oameni s-a făcut în celle mai grele condiţiuni, fiind îmbarcaţi în vagoane de madă şi îngrămădiţi cite 60 într-un vagon.
- In plasa Marghita, din circa 30 comune româneşti au fost chemaţi pe data
de 15 mai a.c. 4000 români intre 42 şi 60 ani. destinaţi pentru lucru in Germania.
ln aceeaşi plasă, alţi 2000 români au fost instruiţi pentru funcţiunile de conductori şi grăjdari, urmînd a fi trimişi [n Germania pentru ing:rijirea cailor bolnavi
şi răniţi.

-

De la Cercul de Recrutare Seini, în ziua de 9 iunie a.c„ au fost concenpentru muncă în Germania, circa 3000 români din plasa CopalnicMănăştur, judeţul Satu Mare. In jUJrul datei de •20 iunie a.c. au mai fost trimişi
de la acelaşi Cerc, însă un lot de aproximativ 3000 români.
1n urma verificări1Jor făcute de informatorii noştri. în regiunea Dej, Reteag,
Beclean şi Bistriţa s-a putut stabili că:
- Nici unul dintre românii trimişi la muncă în Germania nu s-a prezentat
voluntar, ci toţi au fost rechiziţionaţi.
- Afirmaţiunile pornite de la autorităţiile ungare că în Germania ar fi fost
trimişi oameni numai sub 48 ani nu corespund adevărului.
Ca dovadă se citează tlrrnătoorele cazuri că: din comuna Budacul de Sus
judeţul Năsăud, au fost rechiziţionaţi şl trimişi ln Germania:
1. Macrea Ioan de 51 an~. proprietar a 10 jugăre de pămînt, avînd de intreţinut şi o mamă de 80 ani.
2. Gheorghe Mărgineanu de 62 ani, proprietar a 15 jugăre de pămlnt.
traţi ~i îmbarcaţi
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3. Zaharia Rulean de 57 ani, văduv cu 3 copii ldin care o fată de 17 ani
bolnavi ln pat, un bAiat de 10 şi altuI de 13 ani.
Din comuna Mocod judeţul Năsăud:
1. Gavril Scridon in eitate de 56 .ani, cu trei copil concentraţi, proprietar a
5 juglke de pămînt; i-a rămas acasă numai soţia;
2. Dllimitru Herţa de 64 ani, proprietar a trei jugăre de pămînt, are pe front
un fiu, iar acasă i-a rămas soţia şi o fată;
3. Dumitru Cornea de 65 ani cu patru jugăre de pămînt;
4. Ioan Scridon de 56 ani, cu 10 jugăre de pămînt, i-a rămas acasă soţia şi
o fiică ellevă în clasa a-VI-,a de iliceu;
5. Petre Soridon de 48 ani, văduv cu 6 copii minori, dintre care o fată de
17 ani care a înnebunit în urma emoţiHor.
Din comuna Negrileşti judeţul Someş, au fost rechiziţionaţi circa 70 bărbaţi
între 40 şi 55 ani, printre care se află şi românul Gheorghe Pintea în etate de
40 ani, proprietair a '20 jugăre de pămînt, văduv, tată a 5 copii minori rămaşi
singuri, dintre care cel ,mai mare este abi'a de 14 ani.
Din comuna Diviciorii Mici judeţul Someş, a fost rechiziţionat Simion Drăgan
în etate de 54 ani, proprietar a 90 jugăre de pămînt; unicul fiu este militar activ,
aşa că nu i-a rămas acasă decît soţia.
Din comuna Luşca - judeţul Năsăud, a fost conicenitrat şi trimis la muncă
în Germania, deşi s-a constatat chiar la Cercul de recrutare că are etatea peste
51 ani, fostul primar al acelei comune, Macedon Militeanu. După cite s-au putut
afla însă, cauza adevărată pentru care a fost trimis în Germania acest român, este
faptul că fiul său s-a refugiat în România de mai maltă vreme, iar postuD. de
jandairmi l-a semnalat pe tatăl său autorităţilor respective ca fiind cu sentimente
antimaghiare.
Din cele de mai sus reiese în mod evident, ică autorităţii.le maghiare profită
de situaţie pentru a lovi în elementul românesc diil. Ardealul de Nord, ridicînd
bărbaţii de acasă şi lăsîndu-le gospodăriile fără braţe de muncă.
Se menţionează şi faptul că aceste rechiziţii sunt unilaterale, deoarece pînă
în prezent nici un ungur din 'Dransilvania de Nord nu a fost dus la muncă în
Germania.
De asemenea, sunt unele indicii, că in comunele 'mai îndepărtate de centrele
de comunicaţii se petrec lucruri şi mai grave.
Relativ la modul in care se fac recrutările şi trimiteri1Je în Germania a femeilor, fetelor şi flăcăi!lor români din Transi[vania de Nord, dăm mai jos clteva cazuri
concrete:
Astfel, în ziua de 7 iunie a.c., o comisie germană, compusă dintr-un ofiţer german medic şi alţi 3 membri civili, a procedat tn comuna Spermezeu (Ispânmezo)
judeţul Someş, la alegerea şi clasarea fetelor şi 1băieţilor care urmează a fi trimişi
la lucru în Germani.a.
Din comuna Agrieş (Egreshely) au fost clasate 5 fete şi anume:
Cicoan Nastasia 21 ani, singură .la un tată bătrîn de 64 ani bolnav.
Sigherteu Lucreţia 18 ani, singură la părinţi.
Mureşan 'Teodora, 22 ani, mai are două surori şi un .frate, toţi mai mici de
10 ani, făiră mamă.
Târnovan Ileana, 18 ani, are numai mamă, un frate concentrat, 2 frati mai
mici.
Paşca Reghina, 19 ani, t:atălJ. concentrat, are 3 fraţi mai mici.
Băieţi:

Horo'ba Simion, de 16 ani, are 3 fraţi mai mici.
Dan Matei, 19 ani, tată'! concentrat, mai are 5 fraţi şi surori mai mici.
Purja Gh., 19 ani, are un tată orb şi 6 :firaţi mai mici.
In aceea.şi comună: şi IJ.a aceeaşi comisie au mai fost clasate în aceeaşi zi mai
multe fete şi băieţi din comunele: Bîrleasa, Dumbrăviţa, Sita, Căianul Mic şi Mare
şi Dobricel.
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De asemenea, au fost recrutate 15 fete din ·comuna Ileanda Mare
judeţul
fete din comuna Boiu Mare judeţul Someş; din comuna Târlişua - judeţul
fete şi din comuna Negrileşti - judeţul Someş 12 fete.
Tuturor celor clasaţi U s-au făcut fotografii şi li s-a spus că vor pleca în circa
3 săptămîni în Germania.
.
Nici o fată şi nici un băiat n-a voit să se insarie benevol pentru pil.ecarea. în
Germania, toţi fiind constrînşi de notarii comunali unguri.
In nici o comuni nu a fost recrutat nici un ungur şi nici o unguroaică. In
comuna Şintereag judeţu'!. Someş, notarul ungur întrebat de ţăranii români, pentru
ce trimite numai pe românce la recrutare, a răspuns că unguroaicele sunt „mobilizate pe loc".
Despre aceste operaţiuni au cunoştinţă şi consulii germani din Cluj şi Oradea,
care au comunicat însă reprezentantului Germaniei la Budapesta, că este vorba
de muncitori şi muncitoare agricole, care s-au angajat voluntar pentru a merge
la lucru în Germania.
Este adevărat de altfel, că in judeţul Someş s-au luat chiar şi declaraţii-anga
jamente de la unele fete neştiutoare, care - fără consimţămîntuJ. ior şi al părin
ţilor - s-au angajat ,,de bună voie" la lucru în Germania.
u~mare a acestor stări de lucruri, in sinul populaţiei române din Ardealul de
Nord, se înregistrează o oarecare nemulţumire împotriva germanilor, intrucît de
la sosirea ·trupelor germane ea a aşteptat o uşuare efectivă a situaţiei sale. Ori,
prin acţiunea dibace a autorităţilor maghiare toate greutăţi 1le actuale au fost aruncate tot numai asupra românilor, ca şi în trecut. De a!ltfel, ,aceste autorităţi au grijă
să-şi explice că nu ele ar fi cele care dispun astfel, ci autortităţile germane.
Someş, 6
Someş 12

Arh. Min.Ap.N.-M.St.Mj„ fond
67/34-50 - M.I.A.Z.-1.M.C.
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dos. 1260, p. 172-180; film

DIE FOLGEN UND LEHREN DES WIENER DIKTATS IM LICHTE
UNVEROFFENTLICHTER DOKUMENTE. I. DIE RUMA.NISCHE BESCHWERDEN
AN DIE OFFIZIERSKOMMISSION VON CLUJ
(Z

u s a m m e n f a s s u n g)

Die eifrige Tătigkeit der rumănischen militărischen, diplomatischen und propagandistischen Organe von hochstem nationalen Interesse, zu Gunsten der Rumănen
in dem durch des Wiener Diktat zeitweilig an Horthy-Ungarn abgetretenen Gebiet,
widerspiegeln genug ilberzeugend in den im Anhang veroffenlichten Dokumenten.
Diese Dokumente, sechzig an Zahl, wurden in den Archiven des Ministeriums fi.ir
Landesverteidigung - Rumănischer Grosser Generalstab, Abteilung II Information
- aufgefunden und sind, nach ihrem Gegenstand, in zwei Gruppen eingeteilt:
1. die rumănischen Beschwerden an die Offiz;erkommission in Cluj (Klausenburg)
und 2. die Radiosendungen fi.ir die Rumănen im zeitweilig abgetretenen Gebiet.
Kap. I. Die rumănischen Beschwerden an die Offizierskommission in Cluj:
E1ne der anliegenden Klauseln des Wiener Diktats bezog sich auf die Bildung
von militărischen Organe zu Uberwachung der gegenseitigen Respektierung der
durch den „Schiedsspruch" auferlegten Bestimmungen seitens der interessierten
Partien (Rumănien und Ungarn). Es handelt sich un die gemischte Offizierskommission von Cluj, gebildet aus den militărischen Reprăsentanten Italiens und
Deutschlands - die „Garantie" Măchte - eine Kommission, die seit 1943, nach
Sturz der Mussolini - Regimes, auschliesslich deutsch blieb, und je zwei Repră
sentanten der Generalstăbe von Rumănie und Ungarn.
Aus der Fiille der vom rumănischen Delegierten Oberstleutnant Virgil Bichiceanu, mit den Sitz in Turda, an die Offizierskommission gerichteten Beschwerden

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

574

C.GRAD

(159 bzw. 342 nur in zwei Jahren, 1942 und bzw. 1943) Iegen wir 20 individuelle
Beschwerden von Rumănen des Kreises Sălaj (in seinen heutigen Gebietsgrenzen)
und 4 Berichte und informative Anmerkungen, bestimmt zum Verfassen von
kiinftigen Beschwerden iiber Phănomene al!gemeiner Natur vor.
Nach Analyse des Gegenstandes der individuellen Beschwerden beziehen sich
diese auf:
1. individuelle Verfolgungen physischer Art: a. Morde (Dok. 1); b. Misshandlung und Erniedrigung vormilitărischer Jugendlicher (Dok. 2, 13); c. Erniedrigung
und Schikanierung von Personen welche wagten die Missbrăuche der hortystischen
Verwaltung anzuzeigen (Dok. 5, 9); d. Beraubung von Personen die nach Rumă
nien gehen (Dok. 4);
2. Zwangslăufige Verringerung der Zahl der Rumănen im abgetretenen Gebiet
durch: a. Entzug der Staatsbiirgerschaft gefolgt von Ausweisung (Dok. 4, 5); b. Erzwungenes Uberschreiten der Grenze (Dok. 6);
3. Verwaltungsmissbreuche: a. unterschiedliche Verteilung oder selbst Entzug
de Lebensmittelkarten (Dok. 7, 10, 12, 15, 16); b. Entzug oder Verweigerung von
Lizenzen (Dok. 17); c. Suspendierungen oder Entlassungen aus dem Dienst (Dok. 13);
d. misbrăuchliche Konzentrierung von rumănischen Lehrern ohne Anerkennung des
Reserveofiziers Grades (Dok. 18).
4. Entnationalisierungversuche durch Magyarisierung der Namen, mit Anwendung von administrativen - und juridischen Massnahmen, die von den hochsten
Autorităten ausgehen (Dok. 19, 20).
5. Die Lebensbedingungen in den Arbeitslagern und Arbeitskompanie:i. fiir
Rumănen (Dok. 21); denselben Gegenstand hat auch Dok. 23 (Rapport des rumanischen Konsuls in Oradea von 12.12. 1942).
6. Griinde der Flucht nach Rumanen (Dok. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21).
Das Dokument nr. 24 ist eine besondere informative Note, des geheimdienstes I vom 17 Julie 1944 und betrifft die Verschickung - den Rwnăner zur
Zwangsarbeit in Deutschland.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

